














المقدمة

،وتحملان،مغاوتحطان،مغاتسيران،والأدبالعلم:هماالتقدمساقا

.والتقدموالازدهاروالثقافةالحضارةجسدمتآزرتين

وعليهما،تسعىفبهما،عنهماوالريادةالظهورإلىتطمحأمةلأيغنىولا

واذا،وجفتالسباقفيبرزتكلما،وقويتاالساقانهاتاناشتدتوكفما،تعول

إلىوتركنفتتراجع،جسدهاينخرالسوسبدأ،كلاهماأومنهماواحدةخارت

التبعية.قافلةوتسيرفي،غيرهاعلىالاعتماد

والسياسة،والفكر،،القوة:ميادينفيوتفوقهاالأممنهضةلحركةوالمتتبع

العلمحركةعنناتجةالقوىهذهأنلهيتبين،والعمران،والاقتصاد،والاجتماع

الناهضة.المتفتحةوالأدب

وهذا،والأدبيالعلميبالتقدممقترنةونهضاتهاالشعوبفعصوروثتات

والأدبالعلمأسواقكسادسببئرجعحيث،خلدونابنالعلأمةيؤكدهما

العمرانفاتصال(والتعليمالعلمسندوانقطاع،فيهالعمران)لتناقصبالمغرب

الموكب.هذافيتجتمعكلهاالعلومونهضة،الصنائعوكثرة،والحضارة

حين،عئابغائبةالإسلاميةالعرلمةحضارثمافيالمشرقةالصفحاتوما

،والامتزاجالتلاقييمنعلمالتوازياوهذ،والأدبيةالعلميةالإبداعاتتتوازىكانت

مغا،الواحدالشخصعلىيطلقاقفاللقباق،عافاوالأديب،أديئاالعالمفكاق

الأدباء.ومحذث،المحدثينوأديب،الأديبوالفلكيالشاعر،الطبيبفيثال:

مغا،ملكاتعدةيجمعأنالفردباستطاعةهل:مفادهسؤالئطرحوقد

أنيرىحيث،دائفاخلدونابنعليها؟وشمعفنايقوىلاقدواحدةملكةأنأم



اللغويا!تصالتمهار!! !ى

وتمكنها،تمافاوحصولهاملكةإجادةبعديثبتأو،يرسخلاالملكاتثمؤعإجادة

لهحصلتمنإنباب:فيوالعشرينالثانيالفصلفييقول،صاحبهانفسمن

صفاثالملكاتأنذلكفي)والسبب:أخرىملكةئجيذأنفقلأصناعةفيملكة

،الملكاتلقبولأسهلكانالفطرةعلىكانومن،دفعةتزدحمفلا،وألوانللنفس

عنوخرجت،الأخرىبالملكةالنفستلؤنتافإذ،لحصولهااستعداذاوأحسن

قبولهافكان،الملكةهذهمنالحاصلباللونالاستعدادفيهاضعفالفطرة

(.أضعفالأخرىللملكة

أنفأكثرعليهملكتينبينالجمعيريدالذيأنالنصهذامننستنتج

والهفة،متفزغةوالنفس،طفولتهبدايةفيأي،الأولىالنشأةمنذلهمايستعذ

.حازةوالعزيمة،مقبلة

وليساايلتقيانفلاالآخر،علىأحدهمابغىخصمينليساوالأدبوالعلم

ايتمازجانفلابرزخوبينهما،أجاجملحوهذا،فراتعذبهذا:بحرين

وعلى،مرةاهذعلىيعطفرقراقجدولبينهمايانعتانروضتانهمابل

نسيم؟هبةكلمعأخويعناقفيوتراهما،مرةهذا

والتقاء؟وتآلفوئام؟بلالأدبوحدائقالعلمرياضبينتعشفيفصلهناكليس

الانفصالفكرةترفضالمطلقةالأغلبيةولكن،اكذأواهذيرىمننجدقد

أحدهمايكادولا،موثقةوالعلاقة،مؤكدةبينهمااثلحمةأنوترى،والانفصام

عنه.لابالآخرمستغبنفكلاهمابالآخر،الاستعانةدونالنجاحمنحذايبلغ

الحديث؟الهذالذافعفما،كذلك-الأقلعلىأنا-رؤيتيأنويما

بحاجةليسواأنهمالمتخصصينبعضمنسمعتههومادفعنيالذي

فيكلهعمرهلوقضىمنهمالمتخصصإنإذ،لمهاراتهولاالأدبيللاطلاع



تخ!!اتمهار

فكيف،وأجزائهدقائقهومعرفة،شتاتهلغإلىيصلأناستطاعلماتخصصه

تسمنلامهاراتعلىوالتدرب،أدبيةقراءاتفيوينفقه،وقتهبعضوهويضيع

علمي.جوعمنتغنيولا

الرؤيةلهذهأتمزق،وأتحزقأتمزقوأنا،الآراءهذهإلىأستمعكنت

وأتحزق،وقتتزجيةمهاراتهوفي،ولغؤا،لهؤاالأدبفيتظنالتيالمحدودة

وهمهم.وتبيان،عليهمللرذشوفا

امتزجاوكيف،العربعندوالأدبيالعلميالتراثتجاربأستعرضورحت

لخدمةالأدبوؤطف،الأدبلخدمةالعلمفوطفالآخر،منهماكلوخدم،مغا

وهو،وتيسيرهالتسهيلهامنظومةشعرإلىتتحؤلالعلميةالكتبفكانت،العلم

أو،وأعذبهاطريقةبأيسرالعلملتقديمالعلماءمنهعبرالذيالواسعالباب

ذاته،الوقتوفي،التعليمفيقصةأوحوار،شكلعلىالأدبيالأسلوبئستخدئم

عالم.عينيأماممرورهالمجردعلميمشروعإلىالأدبيةالأفكارتتحول

،الشرععلومفي:منظوماتمنالمكتباتفيؤجدماذلكنماذجومن

الأدبيةالأفكارأفا،ذلكوغيروالتاريخ،والحساب،والطب،والفلك،والعربية

علىمنهاوأذكر،لحصرهاالمجاليتسعفلاالعلميالبحثإلىتحؤلتالتي

عنهاوردماخلالمنجغرافيةمعالممنعليهالتعرفتغما،المثالسبيل

وفوائدها،أصنافهاعلىوالتعرفالنباتعلومفيكذلكالأشعار،بعضفي

منيعتريهاوماالتكاثر،فيحياتهاوطرائقوأسمائهاوأشكالهاالحيوانوعلوم

وجودها.وأماكن،معيشتهاجانبإلى،علاجهاوكيفية،أمراض

العالمحاجةعلىوأكدوا،والأدبالعقلبينقديفاالعربربطولقد

كالروحوالأدبالعقل:وقيل،سلاحبلاكشجاعأدببلاعاقل:فقالوا،للأدب

ريح.جسدبغيروالروح،صورةروحبغيرفالجسدوالجسد،
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ملوكاكنتمفإن،الأدببطلبعليكم:لبنيهمروانبنالملكعبدوقال

عشتم.المعيشةأعوزتكموان،رأستموسطاكنتموان،شذتغ

لأنهةغيرهإلىمعلوماتهلتوصيلالأدبإلىالحاجةأمصفيوالعالم

أداته،استخدامعنعجزافإذ،التوصيلأداةهيالتيلغتهيتقنالأدببمعرفته

بأسلوبمتقذلماإذالمعلوماتأوالأفكارهذهلأنةأفكارهتقديمعلىقدرتهفقد

ولأن،غرضهاإصابةفيوتخطئ،والحيرةالضبابفسيغلفها،كاشفواضح

التيالمشوشةالمضطربةفاللغة،المعنىيحذدالذيهوللغةالصحيحالاستخدام

منثمتج،والصرفيالنحويالتركيبصحةتراعيولا،والدلالةالمعنىتراعيلا

التيالواضحةوغير،الغامضةفالرسالة،مضطربةوأفكازا،مشؤشاعلفاثم

عمليةتفشلوبذلك،إليهالمرسلجانبمنوقبولأتفهفاتجدلنالمرسليرسلها

قيمتها.المعلوماتوتفقد،الطرفانويخسر،التوصيل

:كعلوم،الإنسانيةالعلومفيأكانسواء،كانتخصصأفيفيوالعالم

والبحتة:التطبيقيةالعلومأو،ارةوالإد،والنفس،والاجتماع،والجغرافيا،التاريخ

هووغيرها،والاقتصاد،والفيزياء،والكيمياء،والرياضيات،والهندسةكالطب

بنفسه،الثقةتعطيهالتياللغويةالقدرةيمنحهالذيالأدبإلىالحاجةبأمس

قزائهوقلوبعقولإلىالوصولخلالهامنيستطيعالتيبالأساليبوتزوده

الباحثين.وجمهور،بهوطلا

جمعواالذينالعلماءمنمحيرةأعداذاوجدنا،العلميتراثنامسيرةوفي

والقصة،كالشعر،:الأدبقمونمختلففيأدبئاإبداغا،العلميةقدراتهمإلى

.الأدبوتاريخ،والبلاغة،النقدفي:والتأليف،والرسائلوالخطابة

:والأسلوبالمنهجفيالكتاباهذمنالمرجوةالأهدافراعيتوقد

وتطوير،والتخصص،الجامعاتطلابلمستوىوالعلميةالفكريةكالمناسبة
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وتلبية،إليهائحتاجالتيالتجارببعضعنوالكشف،والعمليةالعلميةالقدرات

الماضيتراثبينوالربط،والجدةالأصالةحيثمنالثقافيةالقراءرغبات

،الاتصالفيالمهرةدروبلسلوكوالتشويقالتحديإثارةجانبإلىوالحاضر،

النصوصمنبالعديدالكتابوحفل،وتصويبهاالأخطاءاكتشافعلىوالمساعدة

زودناكما،الاتصالبمهاراتالثرية،والنثريةوالشعرية،والحديثية،القرآنية

تساؤلاته،منكثيبرعنلئجيبةالمادةعنتعئرالتيالأسئلةمنبالكثيرالقارئ

يحتاجه.الذيالتدريبإليهوتضيف

سأركز،أبوابوثلاثةوتمهيدمقدمةفيجعلتهالذيالكتابهذاوفي

والحديثالكريمالقرآنمنشواهدخلالمنالتوصيلمهاراتاستخلاصعلى

والشعرية.النثريةالتراثوكتب،النبوي

ووسائله.وأساليبهالاتصالمفهوم:الأولالبابفيوقدعرضت

بسبعفصولسبعةفيهويندرج،التحصيليةالمهارات:الثانيالبابوفي

ومهارة،التحدثومهارة،القراءةومهارة،الاستماعمهارةوهي:مهارات

.والجوابالسؤالومهارة،الخطابومهارةالحوار،ومهارة،الإلقاء

الشعر،عنالأول،فصلانوفيه،الإبداعيةالمهارات:الثالثالبابوفي

والمسرحية.،والرواية،القصيرةوالقصة،المقال:بأنواعهالنثرعنوالثاني

ومجموعة،الاتصالمهاراتفيتراثيةونصوص،بخاتمةالكتابوسأنهي

.للموضوعاتوفهرس،والمراجعللمصادرفهرسثم،المهاراتفيأسئلة

ومراجعه4اصتابدرمصاصه

والنفسية،،الإعلامية:المختلفةبأنواعهاالاتصالمهاراتكتب-

واللغوية.
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الكريم.القرآنتفسيركتب-

لابنالأخباروعيون،للجاحظوالتبيينالبيانمثل:،العربيالتراثكب-

لابنالفريدوالعقد،للحصريالآدابوزهر،للمبردوالكامل،قتيبة

وكتاب،الأصفهانيللراغبالأدباءومحاضرات،الأندلسيربهعبد

القيروانيرشيقلابنوالعمدة،العسكريهلاللأبيالصناعتين

اللغة،ومعاجم،والمتعلمالعالمآدابوكتب،ل!بشيهيوالمستطرف

...إلخ.والتراجمالأمثالوكبالشعر،ودواوين

والصرأ!.العونومنه،التوفيقوباللهأصت

حسنالرحيمعبكا!اجالرزاقعبك

م218/552لموافقهـاا21/924فيالظهران
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تمهيدتعريفي8

وهي:،الثلاثةالموضوعهذاأركانعلىسريعةنظرةنلقيالتمهيدهذافي

.(واللغة،والاتصال،رةلمهاا)

صناعته:في)وفتك)1(البلاغةأساسفيورد)مهر(الفعلمنوالمهارة

بينوهوماهر،بهاومهرومهرهافيهاوتمفرالصناعةمهرفيفيها....مهر

(.مهرةوقومماهر،وسابحماهر،وخطيب،المهارة

عملبكلالحاذقوالماهرالشيءفيالجذق)واقهارة)2(:اللساقفيوجاء

المحيط:القاموسفي(وجاءققزةوالجمعافجيدالسابحبهيوصفوأكثرما

وبه،،فيه،الشيءققزوقدققزة.افجياج.والسابخ،غقليبكلالخاذ!)والماهز

ء!بوراللهرسولحديثالماهرفيكدمةووردت(وقهازة.وقهازاوفهوزاقفزا،كمتغ

)3(،.السفرةالكراممعالقرآقكراءة"الماهر!

والذي،السفرةالكراممعبهماهروهو،القرآنيقرأالذي"!رو:وقوله

)4(،.أجرانلهشاق،عليهوهوالقرآنيقرأ

ووقئا،،أداء:والإتقانالحذقبأنها:المهارةتعريفنستطيعهذاكل"من

نقض،يعتور؟لاتامةصورةفيالعمليقذمالذيالمتقنالأداءهيأي،وجهذا

المضمون.أوفي،الشكلفي:

مهر.مادة(1)

مهر.مادة2()

.9414رقم194ص2جالرزاقعبدمصنف3()

لسفرةامعبالقرآنالماهر5وفيهالرزاقعبدومصنف24678برقمأحمدالإماممسندفيورد(4)

".اثنانأجرانفلهشديدعليهوهويقرأوالذيالبررقهالكرام
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المحذدوقتهافيالمهارةئؤذىحيث،واختزالهباستغلالهالوقتفيوالإتقان

واطالة.استرخاءدون

دقيفايكونبحيث،والوقتالأداءخلالمنئبذلالذيالجهدفيوالإتقان

،للمهارةيفتقدانالمضاعفالجهدوبذلفالإرهاق،فيهومقتصذاومحذذا

شأنها.منويضعفان

ووصلوارتباطتماسهؤ،معيئااتصالأنقصدولا،بعمومه:الاتصال

والمستقبل،المرسلالحديثطرفيالتقاءفه!اللغويالاتصالأما،شيئينبين

للمستقبل.رسالتهمنالمرسليريدهاالتيالغايةبلوغوالهدف

والإبلاغ،وضلوتلاغابمفوغاتئفغالشي2تلغ،اليهؤضل!طوغاالمكانوتقغ

وصمقة،ؤضلأبالشيءالشيءوضل)1(:المحيطالقاموسفيوجاء.الإيصال

ؤصولأإديهوالشيءو،ئغةبالكسير،،اللهووضقذ،لأقةووصمثة،والضمبالكسر

بالضم:،والؤضقة.تئقطغلمواثضلوأؤضقة.إليهوانتهىتقغةوضقةوؤضقة

ؤضقة.بينهما:فمابشيءاثضلماوكل،الائصالم

والؤضلؤضلةؤضلأالشيءؤضفت()وصل)2(:العربلسانفيوجاء

ؤضلأتضفهبالشيءالشيءؤضل،القضلخلافوالؤضل،الهخرانضد

تتذنمروتتغتهغآتقؤذكئمؤضحفتا"ؤتقذالعزيز:التنزيلوفي،وصمقةؤضلة

تنتبرون،لعلهمةببعضبعضهاقضىمنوأقاضيضالآئبياءذكزؤصمثناأي

الشاعر:قال،ينقطعلمبالشيءالشيءواثضل

اثتتذلالخابنجبالوانجذذؤذهلكضقامااثواضلؤضل!

المحيط.القاموسفي)وصل(مادة(1)

المرب.لسانفي)لغو،و)وصل(مادة2()
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،صصكلص،
واللغة:،تكلماإذلغامنلفوةوأصلها،الناقصةالأسماءمناللغة:اللغة

منفنلةوهي،أغراضهمعنقومكلبهائعئرأصواتأنها:وخدها،الفشن

ئغيفي.إليهاوالنسبة،ئنوةأصلها،تكفمتأيتغؤت



الأولالباب

وأساليبهووسائلهالاتصالمفهوم

:فصولكلدكةوفيه

.ومفهومضرورةالاتصال:الأولالفصل-

.الاتصالوسائل:الثانيالفصل-

.الاتصالأساليب:الثالثالفصل-





الأولالفصل

ومفهومضرورةالاتصال

.الاتصالتعريف-

.الاتصالمستويات-

.الأدبتعريف-

.بالاتصالالأدبعلاقة-

.الاتصالأدوات-

.الاتصالوظائف-

.الاتصالأنماط-
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8ومفهومضرورةالاتصال8الاولالفصل

حياتهفيل!نسانضروريوالاتصال،الاتصالأبدالإنسانخلقأنمنذ

!هم!اللهتعليمفكان،الاتصالعبرهايتئمالتيالوسيلةمعهخلقتولذلك،ومعاشه

والتعبير.والاتصالالتفاهموسيلةهياللغةكانتثئمومن،كلهاالأسماءلآدم

8الاتصالتعريف

محفلةرسالةلنقلالمرسلةؤشمفى،جهةأوأكثرأوفردبهيقومأداء

غرضإلىويهدف،المستقبلؤشمفى،أخرىجهةأوشخصإلى،بموضوع

مثل:،مامضموئاتحملرسالةيحملطرف:طرفينمنفهوعملمقصود.

وأاجتماعئامضموئاأومشاعر،أو،اتجاهاتأو،آراءأوأخبار،أو،معلومات

يتموأفكار،أغراضمنالرسائلجعبةفيماآخرإلىأدبئاإمتاعئاأو،ثقافئا

الرسالة،بهذهمعنئايكونالذيالمتلقيأوهوالمستقبلآخرطرفإلىنقلها

،والمشتريوالبائع،والمريضوالطبيب،والمتعلموالعالم،والطالبفالأستاذ

كلوالجمهور،والشاعر،ءوالقراوالكاتب،ةوالمرأوالرجل،والمرؤوسوالرئيس

والمستقبل.المرسلبدوريقومونهؤلاء

منعملية)الاتصالأنعلىمبنئاالنفسعلماءعندتعريفالهونجد

للمتلقي،النفسبناء!يحدكهبما،واتجاهاتهمالناسسلوكتغييرأهدافها

كبل،عفاتختلفبطريقةويقيمهاويفسرها،الأشياء،الإنسانيرىبحيث

فالاتصال)1((نفسه!والاتجاهاتالقيمنطامترتيبيعيدفإتهكغومن

كانتاواذ،المتصلأو،المرسلإليهيقصدهدفإحرازبهائقصر،مركبةعملية

2.ص:الاتصالسيكولوجية(1)



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

فإن)1((أغراضهمعقكوبمكلأبهائجئر)أصواتجئي:ابنعزفهاكمااللغة

.الاتصالعمليةعليهتقومالذيالأساسقهوالمثصليقصبماالذيالغرض!

أطراففيهاتشترك،مشتركةعمليةالاتصاليبدوالتعريفهذاومن

هي:،متعددة

خلالمنتوصيليعملمنالمرسلبهيقوموهوما،الرسالةأوالأداء-

،والإشاراتكالترميز،:أخرىوسيلةبأيأو،المكتوبأوالمنطوقالكلام

أوصورية،الكلاممموصوتيةالرسالةتكونفقد،ذلكوغيروالتصوير،

.الأشكالهذهكلمنخليطاأو،الإشاراتممو،حركيةأو،الكتابةمثل

الوزاراتمثل:،مجموعةأوجهةيكونوقد،شخضايكونقد:المرسل-

هووالمرسل،والتلفازاعةوالإذالصحافةأو،والشركاتوالمؤسسات

الرسالة.بتوجيهالمعني

حياثما،أمورمنأمركلوهويشمل،الرسالةموضوعأي:الموضوع-

والتعليمية،،والفكرية،والثقافية،الحضاريةشؤونها:منشأنوكل

واتجاهاثما.،ومشاعرنا،ودوافعنابحاجاثمايرتبطوما

وهوالمعني،جمهوزاأوفرذاكانأئا،الرسالةيتلقىهوالذي:لمستقبلا-

معها.والتفاعل،باستقبالها

رسالةيكونأنإلىيصلفيعلوحتى،الرسالةيسموهدفقد:الهدف-

قصوىأهميةاتذرسالةأو،السماويةلرسالاتt،للبشريةإنقاذ

وقد،والتخطيط،والتوجيه،والتعليم،الإصلاح:ئلكرسا،للمجتمع

،مكانأوشخصعنالسؤالأو،تحيةكإلقاء،بسيطمغزىاتذتكون

إلخ...بخبر.الإخبارأو

/1.33حنيلابنالخصائص(1)



تخ!!اتمهار

الجمهوؤإلىالآخر،إلى،الذاتمنتتدرجالاتصالومستويات

وتفصيلها:

وأ،الداخليالحوارأو،الذاتبحديثئعرفهوما:الذاتيالاتصال-

.ةالمناجا

شخصينبينويتم،والنقاش،والجدلكالحوار،الآخر:معالاتصال-

أكثر.أو

:عدةمستوياتويتضمن،العامهوالخطاب:الجماهيريالاتصال-

عريض.جمهورأو،جماعةأو،جهةكخطاب

8لاتصالوالأفىبا

ومخزون،ثقافتهاوحلية،حضارتهاعنوانأمةكلفيالأدب:الأدبتعريف

علىالباقيوهو،أمجادهاوتاريخ،صورتهاوجمال،تجربتهاوزبدة،حكمتها

.والزوالالاندثارمنلشخصيتهاالحافظ،الزمان

لأغراضه،توصيلهؤيشير،آثارهوقوة،أهلهتخليدفيالأدبولأهمية

إليهللوصولوالطموح،وتشتدتقوىفيهوالرغبة،ينضبلابهالاهتمامكان

الوسيلةكونهللأدبوميسرسريعتعريفتقديمفيولعل،ينضبأويتوقفلا

فائقةقدرةتمثلالتيالعجيبةالشبكةهذهعلىأيدينايضع،للاتصالالمثلى

قصيدته:يصفالشاعرقالكماتمافا،والاتصالالتواصلعلى

وسمايم)1(تمئل!بينالقويم!غريبةفماتزالمالمياةترذ

ئتعؤفلا)الأدبلأنةالأدبتعريفبصعوبةالقائلالرأيمعإننا

الاجتماعي،الشأن:فهناك،واحدةنطروجهةمنولاواحد،جانبمن

1/2.الإغريضنضرة(1)



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

للتعبيرخاصنطام:واحدوكتهو!الأدب،والفني،والعملي،والتاريخي

ونتاج،الفنيةالكتابةإلى،المتغيرةالمفاهيموتاريخ،الاجتماعيالشأن:عن

الولادةبينمستمرصراعالنطريات،بينالصراعأصداءفيهتنعكسفني

لاالأدببمفهومالإمساكصعوبةولكنوالتقليد...التجديدبين،والموت

)1((.الثوابتغيابتعني

الرافعيأوردكما،بمراحلمزقدالقدماءعندالأدبمفهومكاناواذ

التهذيبيالجانبعلىالأولىالمرحلةاقتصرفيحيث)2(العربآدابتاريخفي

)3(،.تأديبيفأحسنربي"أذبني!روكقوله،الخلقي

وكون،الطعامإلىبالدعوةالمتصلالحسيالمعنىإلىراجغاذلككانوان

ثيأبفأبب،مفاخرهوأصل،العربيعنوانوالكرم،الأدبمنالطعامإلىالدعوة

:البكريالعبدبنطرفةقولفيوردكما،الطعامإلىداعيأيآدب:وهو،مأدبة

ينتقر)4(فيناالآدبترىلاالجفلىندعو!المشتاةنحق

العلومكلعلىلتدل،مدلولهااتسعحيث،الثانيةالمرحلةإلىصارثم

،الأموي:العصرينفيالمؤدبينطبقةغرفتوبذلك،الشرعيةالعلومعدا

والعباسي.

يحترزبهمامعرفةعنعبارة)5()الأدبأيضاالتعريفاتكتابفيوجاء

الخطأ(.أنواعجميععن

.14ص:المترجممقدمةعامةأدييةقضايا(1)

()21/.31-37

يمرفلاولكن،صحيحممناه:تيميةابنقالا1/15الضميفةالأحاديثسلسلةفيالألبانيأورده)3(

ثابت.إسنادله

.25صالمبد:بنطرفةديوان4()

.الهمزةبابالتمريفاتمحاب5()



تخ!!اتمهار

فانضوى،البليغالجيدالكلامعلىيدلصاروتعذدتالعلومكثرتولما

والأدباء.والكتابالشعراءلوائهتحت

وهيكمرته،اللسانأهلعندمنه)المقصود:فقال،خلدونابنعرفهوقد

فيجمعونومناحيهم،لعرباأساليبعلىوالمنثورالمنطومفني!الإجادة

حذأرادواإذاإتهمكغ...الملكةبهتحصلعساهماالعربكلدممنلذلك

علمكلمنوالأخذهاوأخبارأشعارالعربحفض!هوالأدب:كالواالفنهذا

)1((.بطرف

شعرها!اللغةعنينبثقالذيالبليغ)الكلام:بأنه،المحدثونعرفهوقد

لحافزواإليهبالدافععرفهمنومنهم،دراساتمنحولهمايدوروماونثرها

للذدب(.الدافعهيالتيالشعوريةالتجربةكضيةوناكشوا،عليه

؟وحدهالأديبتجربةهيهلهي؟تجربةوأي؟تجربةعنتعبيرالأدبفهل

السابقةالتجاربتلكهيأمإلينا؟وينقلهابهايحسالتيالآخرينتجاربأم

واحدةكلالأدبفهل؟الأدبيحياتهومجرى،نفسهفيوأثرت،عليهااطلعالتي

؟التجاربهذههومجموعأمحدة؟علىالتجاربهذهمن

فياتيةالذالتجربةعلىالاقتصارإن:تقولبالأدبوالوعيالفهمحقيقة

ثغ،يفيدهمابكليتزؤدأنأدبهإثراءأجلمنللأديببذلاإذقصور،الأدب

،ظلالأوكخلفيةإلأسبقمافيهتلمحتكادلاجديذاأثزاذلكبعديصوغه

أنلنايمكنلا،ألوانهمختلفاشرائالنائخرجلف،الزحيقيأخذفالثحل

العسل.هوبل،الرحيقأئهنذعي

553.خلد!نابنمقدمة(1)



اللغويا!تصالتمهار!! !ى

الآخرينتجاربوأن،القضيةهذهلناأثبتمنأوائلمنالفرزدقولعلأ

،العامالإبداعمنجزءالخاصفالإبداع،إبداعهمنحتهالتيهيوابداعاتهم

قابلةويجعلها،ويصقلهاينفيها،إليهاويضيفيعززهابل،الذاتيةيلغيلاوهذا

)1(:يقولذلكوفي،للنمووالحياة

تضواإذالئوابغ)2(ليالقصائذوصت

وجرولم)4()3(القروحوذويزيذوأبو

لهكانتالذي)5(علقمةوالفحل

ئتخللاكلدمةالملوفيختل

كتلنةوهنكي!مبى)6(بنيوأخو

الأولمذاتالشعراء)7(ومهلهل

ومركلثقاكلدهموالأعشياني)8(

يتمثلكولةكضاعةوأخو

)2

)3

)4

)5

)6

)v

)8

.017صالفرزدقديوان

المملقات،شمراءومن،الأولىالطبقةمنشاعرمماويةبنزيادالذيبانيالنابغةوهم:،النوابغ

عبداللهبنوهوقيسالجمديوالنابغة.الهجرةقبلا6نحووته!،والغساسنةالمناذرةمدوكمدح

الشيبانيوالنابغة.للهجرة5هنحوته!،صحابيمخضرمشاعر،أبوليلىالمامري،الجمدي

.للهجرةا25نحوته!-الأمويالمصرشمراءمنبدويشاعر،مخارقبنعبدالله

المملقات،أصحابومن،الشمراءسابقعذجاهليشاعرالكنديحجربنالقيسامر؟:ذوالقروح

.الهجرةقبل65نحوته!

.للهجرة45نحوتي!هجاء،مخضرمشاعرالمبسي،الحطيئة:جرول

والنابغةالقيم!امرئمماصريمن،الفحولالشمراءمنالتميميعبدةبنعلقمة:الفحل

.للهجرة3نحوته!الذيياني

.المعلقاتشعراءمن.الحيرةملكهندبنعمروقتلهشائا.قتل.البكريالعبدبنطرفةقيس:بنيأخو

سالمبالزيروهوالمشهور.أطالهأيالشعرهلهلمنأوللأنهبالمهلهلةسمي.رلمعةبنعدي:مهلهل

.البسوسمعركةصاحب

الهمدانيى.والأعشى.للهجرة7سنةته!،المعلقاتأصحابمنقيسبنميمونالكبيرالأعشىالأعشيان:



تخ!!اتمهار

مضىإذعبيذ)1(أس!بنيوأخو

يتنحلإنةدؤا؟)2(وأبو

)3(وابنةزهيزسلمىأبيوابنا

المفولمجذحينالفريعة)4(وابق

كبلةبشز)6(وكان(هلجعفريلموا

المجملالكتاثكصائد؟مقلي

منطفاأوسى)7(لآليوركثولقذ

الحنطلجانبي!خالضلىكالشغ

وركتةالحماسيىأخووالحارفي

المعولمالصفاةصدغكماصدغا

متن!عقالصئفاضاحيةيصدعق

أكقلعمايةجبليمقولهن

وصيةكتابهنإفيدفعوا

الجندلمكأنهنفوركتهن

المملقات.أصحابمنجاهليشاعر،الأسديالأبرصبنعبيدأسد:بنيأخو

الخيل.بوصفاشتهر،جاهليشاعر،الإياديالحجاجبنجاريةأبود؟اد:

تي!،المملقاتأصحابمن،الجاهليةءشمراحكيم،المزنيسلمىأبيبنزهير:سلمىأبيابنا

62سنةتي!،ثيمالرسولمدحفيالبردةصاحبزهيربنكمبوابنه،الهجرةقبل3سنة

.للهجرة

.للهجرة54سنةتوفيمخضرمشاعروهوث!مالرسولشاعرال!،ثابتبنصمان:الفريعةابن

عفر،الصحابةمنويمد،المملقاتأصحابمنمخضرمشاعر،المامريرييمةبنلبيدالجمفري:

.للهجرةا4سنةوتي!،طويلأ

قبل22نحوتي!،فحلجاهليشاعر،الأسديعوفبنعمروخازمأبيبنبشرهوبشر:

.الهجرة

.الهجرةقبلالثانيةالسنةوتي!في،طويلأعفر،جاهليشاعر،التميميحجربنأوسأوس:آل



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

8بالاتصالالادبعلاقة

لافئاتجدلاكماأدئا،تجدلا)إتكالطاهر:جوادعليالدكتوريقول

الذيهوالأديبالتوصيل!الأولوالطرف،التوصيلغايتهمنيكون

،القارئأو،هوالسامعالتجربةيتلقىالذيالثانيوالطرف،التجربةيصوم

)1((التجربةتحملالتيهواللغةالطرفينبينالموصلوالسلكالمشاهد،أو

فرسل،من:،التوصيلأطرافالطاهرالدكتورعنهعثرماكاناإذ:وأقول

كفه،العملنجاحإلىيؤديالتوصيلهذامثلنجاحفإن،ورسالة،إليهوفرشل

الفنية،القدرةائمؤصئلأوائمرلميلوهوالأولالطرففيتتمثلبأنذلكويكون

لغةخلالمنوالإنسانيةالجماليةالجوانبتتلفسالتيالإبداعيةوالجودة

منتخب.وذوق،فغالواحساس،مؤلرة

صالحةيجعلهاماوالإبداعوالجمالالتأثيرمنفيها:الرسالةتكونوأن

الإدراكهوالمتلقينفسفيوالسعادةالزضايبعثالذيالقبولوهذا،ئقبللأن

وفاعليته.التوصيلبقؤة

الآخرهويكونأنفيجبائمتلفيأوإليهوهوالمرشل:الثالثالطرفوأفا

الوصولعنعجزأو،فهمهقضرافإذ،إليهأرسلماوفهماستيعابعلىقادزا

عطلفسيحدث،لتشويشنتيجة،أوالنصللغةمعرفتهأوعدم،قدراتهكضعف

المقبول.الوجهعلىالرسالةوصولعدمإلىيؤدي

ئقال؟ماتفهملاولغ:فأجابئمقم؟مالاتقوللغ:تماملأبيكيل

8الاتصالأفىوات

:فهناك،عديدةالاتصالأدوات

.الإبداععمليةفيهاوانظر35-92ص:الأدبيالنقدفيمقدمة(1)



تخ!!اتمهار

كتابية:أو،شفهيةفاإوهي،لغويةأدواتا-

،لشكوىوا،لاقتراحوا،لخطبلأوا،ضرةلمحاوا،ءلإلقاوا،ةءلقراا:مثل،شفهية-

بالهاتف.والاتصالالشخصيلأ،والمقابللأوالأسئللأ،،اخلاتوالمد

لمجلاتوا،لصحفوا،لكتبوا،لمقالاتوا،ئللرساا:مثل،كتابية-

والعيون.بالحركاتالتعبيرمثل:،لغويةغيرأدوات2-

والسينما،،والتلفاز،المصورةمثل:،التصويريةالاتصالأدوات3-

والنحت.والصور،

أنإلأ،أخرىوسائلشاركتهاوان،المثلىوأداتهالاتصالوسيلةهيواللغة

وأبقاها.وأيسرهاالاتصالوسائلأهمتبقىاللغة

عنالملائكةتساءلتوعندما،للكلمةكانالخليقةبدءمنذالإنسانيفالفوز

المسبحونفهم؟والعبادةللطاعةكانفإن،ذلكمنوالفائدة،آدمخلقسبب

لملائكته:تعالىاللهقالإذ،!ش!دهالمقذسون،لله

آتخقلقالؤأطيفةآلأزفيفيضاعلإئيينضتبهكؤزئفقاذأوإذ

لكؤئقلىكطبحئيئر!مميحؤتخنآلدقآؤ!ئفذ!تهايمضميذقنمتها

غرتهئمثمءطهاآلأكآةادتمؤغقخ!إأئغقمونلآتاآغقغإئيقالى

قالؤأ!إأصلإتمينإنكنتخضؤقيءبآشمل!آئبؤيئققالمآئحتبهكزغلى

.البقرة!!آلحيهيوآلغييئمآنتإئكعئتتأماإلأتتآجمتتملاسمتختك

قالمأ:يخبرهمبأنوعلاجلأر"بهأمرهعندماغلإملآدمالفوزكانوهنا

غتمبآعقخإقيتليآفلآلتم4قابةكآبهثمآئتآهمققمآيةكآحمهتمآئبثفمتئمادئم

.!إالبقرةتكنئونوماكئتغماشذونؤآغتخؤالأزفيألشهؤت



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

!نىاللهفيجعده،غلإمفيتفها،بكدماتغلإمإبراهيميختبرضتىوالله

قاذإماكايلئاليىجالجأإيئقاذقأتتفقبكقنؤزئيماإئزهشآشتئؤكاإز!!:إمافا

.البقرة!أآلطيياينغقدىتتاذلاقالىديئتتيؤين

أيالكلماتاجتيازبعدغلإمالأنبياءأبوحصثلهاوالإمامةالنبوةفشذة

.اتالابتلاء

وتخووولة،السجنمنتخرجهالكلاميةقدرتهفإن،غلإميوسفسيدناأفا

فقد،لفحصخضعأنبعدذلكوكان،ofومستشاوزيرهإلىالملكسجينمن

آشتظضةبوتائئؤنيإؤقاذالتيك:فصيخامتكلفافوجده،وناقشه،الملكحاوره

يوسف.سورةآمين!أميهينتدشاأليؤتمإتكقاذخمتموققئالتقممى

فيحبسة!نئعانيكانفقد،رسالتهأداءعنالكلمةتعيقهغلإموموسى

لسانلفصاحةلكوذ،أمرهفيهارونأخاهئشركأنلمج!ربهمنفطلب،لسانه

النبؤة،شذةإلىغلإمها!ونالكلاميةوالقدرةالفصاحةهذهفترفع،هارون

ردصامعىفاؤسمئا!ماصنامنىهوآفضمحهروتوآخىأ:علإمموسىقال

القصص.!!يكؤبوتآنآضائإئيتيصعلأقغ

وولاة،حكاممن:،درجاتهماختلافعلىسلفنامنالأقدمونلئمغلولقد

وتوصيلها،وحفظهااللغةبقضية،ومعلمين،ومربين،وأدباء،وعلماءأمر،

القادمة.وللأجيالبل،كانواأينماالعربيةوأبناءلأولادهم

جعلهمالذيهوللتوصيلالمثلىالوسيلةأنهاعلىللغةفهمهمكانوقد

للدراسةوفهمهموعيهممنلهموكان،وتدريسهادراستهاعلىيكلبلون

وتدرشما.دراسةاللغةتيسرالتيوالطرائقالمناهجوضعوابأنوالتدرش!،



تخ!!اتمهار

وتوضح،تشرح:عديدةوطرائقوأساليببوسائلاللغةدراسةعلىفانكبوا

وثمتخب.،وتوجز

على:المبنيمنهجهمفيهلهمكانفقدوالتدرش!التعليمأما

الأصعب،إلىالأسهلمن،التعليمفيدرجةدرجةالانتقالويعني،لتدرجاا-

يتفه.حتىشيءإلىشيءمنيخرجلابحيث،التؤدةمنشيءمع

يتقنها،حتىالطالبيدرسهاالتيالموادعددتضييق:ومعناهالحصر،-2

العلمإلىلينتقل،يحسنهأويتمهحتىعلمإلىعلممنيخرجفلا

الثاني.

وان،فقطالمتعلمحاجةيعنيلاوهذا،الاختراعأمفالحاجة،الحاجة-3

هيالمجتمعحاجةوانقا،واغفالهاإهمالهايعنيولا،مكانةلهاكان

بحاجة.ليسوما،إليهبحاجةهومايقررالذيالقويالدافع

المتكلمالفصيحبينكبيرالفرقأنشلثولا،والأساليبالطرائق-4

ذلك،منشيءعلىيقدرلاالذيالأبكموبين،حاجاتهعنيبينالذي

أقه،ؤضربأ:تعالىفقال،المثلبهمالمج!اللهضربفقدولذلك

تحلؤهؤلثىصغنى،!لإرآت!مآضالهئأزجتئهققتلأ

تآئرممؤؤتن!منيىهلنخترتةقيلآلؤجهةإلتتاتؤتنةغئى

النحل.!!شتمتميرصتزطغئىؤفؤ!أثذفي

مثلالعطاءالدائمالنماءعلىوقدرتهابتأثيرهاالطيبةفالكلمةوأخيزا

طئبةألته،مثلأءلمحةضرلبتركتفآثغأ:!اللهيقول،الطيبةالشجرة

أ!لهاأئؤتي-!!أقممآءفيوفزعهاتابتآضلهاكمثمحروطئبه

تتذ!ووتتق!فزللئاليىألأقتالىآلتةؤتقيرمثزيهأبإذيئجمغقئ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

ماألأزعىقؤقيمونآتجتثتنجيدثطك!مثحرلمنجيثزؤقثليم!أ!!

إبراهيم.!!2قراينثها

وأ،طلبفي:،صاحبها!طقفهاقد،وئخفضوئعلي،وتضعترفعفالكلمة

وقدالكبار،مصافوفي،القمةعلىفتضعه،لسؤالجوابأو،أوحوار،خطاب

عفيين.فيكانأنبعدالحضيضفيوتضعه،السافلينأسفلإلىبهثمزل

،ء
تقئدهوقد،سراحهوتطلق،اسرهتفكاو،الموتحبلمنرقبتهتعتققد

،متعددةونماذج،كثيرةأمثلةوهناك،السجونغياهبفيبهوتلقي،بالأغلال

فريدهونموذجعبدالملكبنهشامالأمويالخليفةيديبينوقفالذيفالغلام

حاجةبقضاءيأمرالخليفةجعلتالغلامهذافصاحةوقصة،قلناهمايؤيد

وردماومجملها،البيانلأثرواظهار،الكلمةلقيمةتبيانلهاالعرضوفي،قومه

)1(:الأدبكتبفي

أحياءمنالعربفقدمت،عبدالملكبنهشامأيام!الباديةكحطت

وله،حبيببندرواسوفيهم،عليهفدخلوا،لرؤسائهمهشامفجلس،القبائل

هشائا.وهابوا،القومفأحجم،ذؤابةولهشملتانعليهسنة،عشرةأربع

أحذيشاةما:لحاجبهفقالفاستصغره،؟زواسبىعلىهشامعينووكعت

؟االصبيانحتىاوصلإلأإفييصلأن

بكئجللمذخوليإنأميرالمومنين،يا:فقالئريذه،أنهبزؤاسققغيغ

الكلاخ!وان،دونهحجمواألأفبرمواقيالقوخ!هولاءوانشؤفني،ولقدشيئا،

.بنشرهإلأالكلاخ!ئجز!ولاطيئ،والشكوتتشز

.157-156ص:المربيالتراثفيالأطفال(1)



تخ!!اتمهار

كلدمه.وأعجبهاالكأبالافانشر:هشاملهفقال

!للحغ،أكلتوسنة!لشحغ،أذابتفسنة:كلدثسنونأصابتنا:فقال

عدىففزكوهاللهكانتإن،أموالفضولمأيديكمو!العطغ،أنضتوسنة

لكمكانتوان؟عنهمتحبسونهافعلاملهمكانتوانلها،المستحقينعباده

أجرالمحسنين.يضيعولاالمتصدكين،يجزياللهفإنعديهم،بهافتصدكوا

حياةلالجسد،امنكالروحالرعيةمنالواليأنأميرالمومنينياواعلم

به.إيدللجسد

يقسمأنوأمرعذزا،الثلاثمنواحدة!الغلامتركما:هشامفقال

أميريا:فقال،درهمألفبمائةيإزواسبىوأمر،درهمألفمائةباديته!

أميزبهلهمأمزمايعخزأنأكرهفإني،العربجائزةإلىارددهاالمومنين،

كفايتهم.عنالمومنين

لنفسك؟تذكرهاحاجةمنلكفماكال:

المسلمين.عامةدونحاجةمنليما:كال

القبعثرى)1(:وهو،الأعرابلأحدقالالحجاجأنالأدبكتبفيوورد

يدركوهنا.ويقيدهسيسجنهأنهأي،القيدبهوأراد(الأدهمعلىالأحملتك

أمرإلىومرادهالحجاجنيةيحؤلوأن،الرديحسنأنعليهأنالسجينهذا

الذيالمفهوميغثرأنيستطيعالوسيللأوهوبهذهمعئى،ويختلف،لفطايتفقآخر

،الفرسويعني،القيدفهويعني،معنيانلهالأدهملفظأنوذلك،الحجاجأراده

الأدهمعلىيحملمنالأميرمثل):فقالالخير،محملعلىالأميركلامفحمل

622.الغلةوشفاءالحلةطراز(1)



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

،بالإحسانلتفكيراإلى،بالوعيدالتهديدمنلصرفواالتحويلاهذفكان(لأشهبوا

ألافيبالحجاجأذىوهوماالخير،فعلعلىيبعثالذي،التلطفحسنمناوهذ

وأكرمها،أدهمحصائاوأعطاهعليهفمن،الرجلهذاظنيخثب

العسل.أشتهيقال:اإذ،الصفراءعليهغلبتلمنالطبيبقولهذاومن

شهوته،إلىالإجابةفيالتلطفغايةبهتلطففإئه.بالخل:الطبيبلهفيقول

.()1(بالخلقيدهاحيث،ضررهيدفعماإلىمضافة

8الاتصالوظائف

،والغاياتوالوسائلالأركانباختلافتختلف،عديدةوظائفللاتصال

،بالإعلاموالمختصون،والمربون،والاجتماعالنفسوعلماء،الفقهاءحاولوقد

نستخلصأنونستطيع،وأغراضهميدانهحسبعلىكلالوظائفهذهتبيان

يلي:ما،ذلككلمن

هووغرضه،الأساسهدفهواللغويالأدبيالاتصال:والتعليمالتلقيا-

تلقييستمرفيالتعليمياستقبالهيبدأ،بالاستماعالطفليبدأأنفمنذ،التعليم

حياته،لحظاتمنلحظةكلفيجديدةعلميةإضافةإليهتحملالتيالرسائل

غايته.يبلغوحتى،الأولصفهمنتلفيوسائلعبرعمرهسنيفيمرفي

ليسالأمةوتراث،الأمةبتراثتصلناوسيلةالأدب:بالتراثالاتصال2-

الشاعر)2(:قالكما،عليهانبنيوألشسهوقواعدوانفا،وعبرت،مضتأشياء

تبييأوائئناكاتثكمانبيي

623.ص:الغلةوشفاءالحلةطراز(1)

الليثي.للمتوكلوالبيت255/الأغاني(2)

صنغوامافوقونصنغ



تخ!!اتمهار

فكل،وتاريخهاوشخصيتهاكيانهامنأساسيجزءهوأمةأيفتراث

إليهوصلتوما،مؤلفاتمنخلفتهوما،العلميتدرجهاعبروثقافتهاحضارتها

فييصبذلككل،وتقاليدعاداتمنعليهكانتوما،وحضاريعلميرقيمن

عمليةعلينايسهلماخبراثماإلىويضيف،مفاهيمناوترسيخ،معارقماتأكيد

العلمي.والتقدم،الحضاريالعبور

منومعلوماتأخبازاحينكلفيالمستقبليتلقى:والمعلوماتالإخبار3-

بالفردتتعلققدوالأخباروالمعلومات،كثيرهاإلىقليلهاومن،جليلهاإلىدقيقها

فالخبر،وأنواعهاأشكالهافيتختلفكما،عامةأوخاصةتكونوقد،بالمجموعأو

الاجتماعي.أوالعلميأوالاقتصاديغيرالسياسي

المؤلفاتخلالمنبالمعرفةالاتصال:المداركوسعةالثقافةتعميق4-

كل،والناسبالحياةوالخبرة،الأخرىالوسائلخلالومن،والمعلمينوالكتب

وتعميقها.وتأكيدهاالثقافةاتساعإلىيؤديذلك

المختلفة:بأشكالهاونثرشعرمن:-الأدبيةالأعمال:والترفيهالإمتاع5-

كاناواذ،ةالحياأصدوتجلوعنا،المتعةفيناتبعث-والمسرحية،والقصةكالمقالة

الصدأ،تجلوهذاالأدبيةالفنونفيالسياحةفإن،الحديدكصدأصدأللقلوب

والعمل.الحياةعلىوالإقبال،والحيويةالنشاطفيناوتبعث

بخالقهمليتصلواخلقواقدالخلقإن:الاتصالعلىالقدرةامتلاك6-

إلأؤآلالنم!آتجنظقتوماأ:تعالىلقولهمصدافا،العبادةطريقعن

.ارياتالذ!!ييقبلأوني



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

ينضققنتيألتاس!4تاتأثهاأ:هناوالتعارف،ديتعارفوا!م!اللهوخدقهم

آفةإ!آئقحبهتمألتإآتحزمكرجمنذيتغازفوئمإ!ؤقآيلسئعوبمؤجقفمتمكرؤأنثئ

.لحجراتا!!خبل!غلئم

يتمأنيمكنولا،الخلقاهذأهدافمنوالتفاهموالتواصلوالتعارف

هذاإلىالشديدةالإنسانولحاجة،الآخرينوبينبينناتفاعلدونذلك

للنجاحضرورئاالقدرةهذهامتلاكعلىالحرصكان،والتفاهمالاجتماع

علمكأفينتعلمها،المهاراتهذهنتعلمحينقمحن،الإنسانيالاجتماعهذافي

يمتلكهماإنماالهندسةأوالطبفيالقدرةيملكفالذي،استخدامهنريد

غايةإلىالوصولفهويريدالاتصالمهاراتيتعلممنكذلك،لاستخدامهما

.الميدانهذافيالنجاحهي

8لتصالاا!نماأ

نصبوامنأوائلمنالجاحظولعل،الباحثينعندالاتصالأنماطتتعذد

الكتابةعنحديثهفيأنواعخمسةلنافذكر،الاتصالبأنماطللتعريفأنفسهم

)1(:يقول،الحيوانكابهفيوالكتاب

إليهالذيوالترجمان،معانيهميتعارفونبهاالتيالبيانآلة)وجعل

وهذه.......خامسةخصلةو!أشياء،أربعة،!اختلافهمعنديرجعون

الخامسةوالخصلةوالعقد،،والإشارةوالخصد،،)اللفض!هي:الخصال

الأجرام!لبرهاناووضوح،الشهادةوصدق،الدلالةصحةمنأوجدما

تتحزكولاتفهمولاتحس،ولاتنبسلاالتيوالساكنة،الصامتةالجامدة

لاالنصاهذفيالجاحظأوردهاالتيالأنماطفهذهعليها(يدخلبداخلإلأ

(1)1/275.



تخ!!اتمهار

هذهنضعأنونستطيع،الاتصالعلماءمنالمحدثونذكرهعفاكثيزاتبعد

الآتي:النظامفيالأنماط

يكون:وقدالألفاف!،طريقعنيتمالذيالاتصالوهو:اللفطيالاتصالأولأ:

وأبالنجوىنسميهوهوما،اتيذاتصالأي،ونفسهالشخصبين.أ

مرتفع،بصوتأوبالخيالالتعبيرأوالتفكيرخلالمنسواء،النفسحديث

بهيقومالذيالجانبيوهوالحديث،كثيزاالمسرحفيحضورهيبدوالشكلاوهذ

آخرين.قبلمنالحديثاهذسماععدمبافتراضشخص

،وفردفرببينيتمالذيالجمعيالاتصالوهو،وآخرينالشخصبين.ب

أوهوالشكلاوهذ،أخرىمجموعةأو،فردمعمجموعةأو،ومجموعةأوفرب

يرىكما،الآخرينمنحاجالمابلوغنريدلأنناةالاتصالمنالمألوفالنمط

بنفسهحاجتهبلوميستطيعأحذاتعالىاللهيخدق)دم)1(:يقولإذ،الجاحظ

ميشروأصلهملأكصاهم،شخرفأدناهمله،سخرمنببعضالاستعانةدون

الملوكإلىالسوكةوأحوجباب،!السوكةإلىالملوكأحوجذلكوعلىلأولهم،

يكادالجاحظمنالكلاموهذا(وسيدهوالعبدوالفقيؤالغنيوكذلك،!باب

قسئئناتخنريكرخمتتقممممونآهضأ:تعالىقولهفيالكريمةالآيةيشرح

قئخذدزجمزتغف!فؤ!تغقحهتمؤزقغتاآلدتتأآتحرؤفيفييشتفتمبتتفم

.الزخرف!!تختعونمئاضلأزيل!ؤزخمتسمخزياتضماتغفحئى

خلدونابنعندنجدههوماالجاحظقدمهالذيالرأياهذأن:شكولا

)2((.بالطبعمدني)الإنسان:والاتصالللاجتماعالإنسانحاجةعنقولهفي

34.ص:الأولالسفرالحيوان(1)

1/5.خلد!نابنمقدمة)2(



اللغويا!تصالتمهار!! !ى

والكتابةالمباشر،الاتصالهوفاللفظ،الكتابةبهويعنيالخ!،تانيا:

للكاتبالشخصيفالتأثيرالمباشر،غيرالاتصالألواقمنلونالمتعددةبأشكالها

الاتصالمباشرةنتيجةتحدثالتيالمؤلراتبعضلأق؟شخصهبغيابيختفي

نتصفحأو،مقالةنقرأحينقمحن،تختفيتكادوالمتلقيالمرسلبينوالمواجهة

يظهربينما،القراءةأكماءفينواجههلاالشخصيالأثرفإق،أوصحيفةكتائا

نيابة.والكتابة،أصالةفالخطاب،يخاطبنامنمواجهةفيالشخصيالأثرهذا

كافئا.يكونيكادسيأتيفيماالإشاريةاللغةعنحديثناولعل،الإشارةكالثا:

.الإشارةمنوهوقريب،الأصابععلىالحسبةمنوهونوعالعقد،رابغا:

،والحياةالطبيعةفينراهاالتيوالنماذجالأشكالأي،الئصبة:خامشا

فرؤية،ماشيءعندلالاتأوإيحاءاتوالمرائيالمشاهدبعضلناتقدمفقد

معينة.د!لاتيعطينا،مدرحأوسوبى،أوقلعإ،أومئذنإ،

8تصاللااعناصر

أنعلىالاتصالمهاراتفيالمختصينمنوالمحدثونالقدماءيجمعيكاد

وفيما(الاتصالوكناة،لرسالةوا،والمتلقي،)المرسلفي:تكمنالاتصالعناصر

:حدةعلىوسماتهعنصركللخصائصتوضيحيلي

المتصل:/المرسل.أولأ

كانأئاالاتصالعبءعليهيقعالذيوهو،المتصلالبعضعليهويطلق

مأ،رئيشاأم،مديزاأم،معلفاأم،كاتئاأم،شاعزاأم،خطيئا:أكانسواء

بذلاأدائهافيولينجح،رسالتهأداءإتقانالمرسلفيويشترط،حاجةصاحب

أهمها:،بسماتيشممأنمن



تخ!!اتمهار

خلالهاةمنحاجاتهعنالتعبيريحسناللغةيحسنفمن،اللغةإجادةا-

عنكومكليعنربها)أصواتتعريفها:فيجنيابنيقولكمااللغةلأن

أشعارها،من:الجيدوحفظ،التعليمإلىتحتاجاللغةواجادة)1((أغراضهم

وقت.كلفيوممارستها،ومعايشتها،وحكمها،وخطبها،وأمثالها

العميق:والفهمالواسعةالثقافة2-

منبذفلا،التافينوالإجادةل!تقانكافئاليسوحدهااللغةمنالتمكن

من:العربيةعلومفمعرفة،وئمفيهااللغويةالإجادةتردفعريضةواسعةثقافة

لاالبناءفإن،الأولىالقاعدةهو،ونقد،وأدب،لغةوفقه،وبلاغة،وصرفنحو،

المصادرإلىوتعودوالحاضر،الماضيبتراثتلمثقافةخلالمنإلأيعلوويظهر

القيمة.والمراجع،الجادة

)2(:الكاتبثقافةفيالصفدييقول

ديكونةتلدوتهوادمانالعزيؤاللهكتابحفضدإدىفيحتاجالكاتب)أفا

منلينفقةذاكرتهعيننيبينممثلا،فكرتهعلىجارئا،لسانهعلىدائزا

والبديع،،والبيان،والمعاني،والتصريفوالنحو...اللغةمعرفةوالى،سعته

شيء(.كلإلىيحتاجفالكاتبالجملةوعلى....والقافية،والعروض

ينجحلاقدالشفويفالاتصالللممحلم،النطقيةالعيوبمنالخلو3

يصيبمماذلكوغير،والتمتمة،والتأتأة،والفأفأة،كاللثغة:العيوبهذهبوجود

فيشكولا.واللكنة،والفقلة،والثقل،كالخئسة:النطقضعفآفاتمناللسان

وفهمها.الرسالةوضوحفيمهفاعاملأتكونالعيوبهذهمناللسانسلامةأن

)لغو،.مادةاللسانوانظر/133الخصائص(1)

63.65-صالسائر:المثلعلىالثائرنصرة)2(



اللغويا!تصالتمهار!! !ى

العلميوالمركزالاجتماعيةالمكانةتساعد:والعلميةالاجتماعيةالمكانة40

مرموقة،مكانةاذالمرسلكانفكلما،الرسالةاستقبالعلىالإيجابيالتأثيرفي

استقبالكان،كلماويحترمونها،ويقدرونها،فيهاويثقونالناسإليهايطمئن

منثمبعالأدبيةالرسالةقيمةأنيعنيلاوهذاأكثر،بهاوالترحيب،رسالته

المكانةقيمةفماإلأو،زائدةأهميةتعطيهاالمكانةولكن،فقطمرسلهامكانة

وشائهة؟،ومشوشة،ضعيفةالرسالةكانتإذا

ويتفقان،ظاهزايختلفانقدصدقانوهما:والفنيالحقيقيالصدق5-

بالمقاييسالحقيقيالصدقو!لماسللآخر،مظهزاأحدهمايكونوقد،باطئا

والقواعد،الطبيعيةوللظواهر،والتجربةللواقعكموافقته،للصدقالاختبارية

منعليهحكمهويصدر،المتلقيفيعرفهالفنيالصدقأفا،المعروفةالعلمية

صادقةمقولة،المشرقمنتشرقالشمسبأنفالمقولة،بهتأثرهصدقخلال

لاالمغربمنتشرقالشمسبأنالمقولةولكن،نراهمايصدقهاالحقيقةفي

أوتمثيلأ،الصدمةبوقعإحساشاذلكيقولالشاعرقدولكن،الواقعيصدقها

)1(:طرفةقالكمالحال

بالففريجريالئجغوتري!تمنغهفقذتنؤفةإق

للمرسلكانفكلما:أيضاوالرسالةللمرسلوالتأكيرلجذباشدة6-

تكونفقد،وتتشكلتتنوعبيةوالجاذ،المتلقيفيأقوىتأثيرهكانقويةبيةجاذ

وقد،وجسمهرسمهفيوالقبولالرضاسماتمنلهايتوافرماأيشخصية

فالتقدير،المصلحةأو،ةالعقيدأو،الاتجاهأو،لرأيا:فيوالتوافقبهللتشاتعود

المحبعينلأنجذئاةوأشدأقوىيكونالمتلقيمنالمرسليلقاهالذيوالحب

الشاعر)2(:قالوكما،ومقبلة،راضيةدائفا

26.ص:طرفةديوان(1)

/1.934الأدباءمحاضرات(2)



تخ!!اتمهار

المساويائبديالشخصلىعينولكنكليلةعيبكلعنالزضاوعين

مرسلها،عنالنظربغض،عليهاوالإقبال،بهاوالقبول،الرسالةوتحبيذ

الرسالة،ئرفضوقد،أونزعة،رغبةلنايحققمضمونهالأنويتأكدةيقوى

جاءمضمونهالأنالمرسلةجاذبيةشدةمنالرغمعلىمضضعلىأوئقبل

أمر،الحديبيةصلحبعدالعمرةتأجيلقصةففي،المتلقيورغباتمتفقغير

أداءفيرغبتهمخالفالأمرقدهذاوكأن،هديهمبذبحأصحابه!رواللهرسول

الصحابةفتدافع،فذبح!رواللهرسولقامحتى،ثمفيذهفيفتدكؤوا،العمرة

فعله.يفعلون

المتلقيقبلمنبمضمونهاوالإحاطة،الرسالةفهميتوقف:الرسالةكانئا:

منقوصة،غيركاملة،مشوشةغيرواضحةالرسالةفوصول،وضوحهادرجةعلى

)وتكاملوثموعتعددمدىعلىيتوقفالفهماهذفإنلذلكوأظهر،أبينيكون

والصورةالصوتبوساطةتنقلالتيفالرسالة،الرسالةتحملالتيالإشارات

الوسيلتينبإحدىنقلهايتمالتيالرسالةمنأوضحالأحيانأغلب!تكون

تكونالكاملةوالصورة،الثابتةمنأفضلالمتحركةالصورةا!كمافقصلى،

)1((.النا!مةالصورةمنأفضل

المتلقييستطيعلاوغيرالواضحةالمشوشةاللفظيةفالصورةوكذلك

تتعزضالتيالقديمةالمخطوطةالكتببعضذلكومثال،الدقيقالفهمفهمها

ألفاظهاأوحروفهابعضتكادفلا،للأزضةأوللرطوبةوحروفهاصفحاتها

و!لماس،وفهمهالنصقراءةعنأحيائايعجزونالمحققينيجعلمفاتظهر،

المعالم.واضحةغيررسالةكلذلكعلى

39.ص:الاتصالسيكولوجية(1)



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الناجحة8الرسالةأسلوب

علىيبعثالطريفالجديدوجديد:مهمبأمرالمتلقيمخاطبةا-

الإتيانعلىفالحرص،والمللالسأمعلىيبعثالمكروروالمعاد،الاهتمام

وتصغي،عليهئقبلالقلوبيجعلالمبتكرالأسلوبأوالجديدةبالفكرة

.والأفئدةانالآذوتستشرفه،له

والصياغة،واحدفالذهب،تكفيلاوحدهاادةالمجودة:الصياغة2-

جميلة،والأزهار،بهيهبطماومنها،بالثمنيصعدمامنها،مختلفة

والعباراتوالجملالألفاض!تكفيلاكذلك،عظيمالتنسيقفضلولكن

أسلوبفيفصياغتها،واختيارهاوتخيلهاتمثلهافيالكاتبحاولمهما

قدرها.ترفعالتيهيأمثل

وكلما،المتلقيننفوسفيالتأثيريجانبهاللعاطفة:العاطفيلجانبا3-

العواطف:هذهكانتأئاوتحريكها،العواطفبعثالمرسلاستطاع

خلالمنيظهرنجاحهفإن،اتيةذأو،اجتماعيةأو،وطنيةأو،دينية

العواطف.هذه

فيالمتلقييجعلالمعلومةأوالخبرإلىللوصولالسعي:التشويق4-

وممارسة.فهمإلىيحتاجفنالتشويقوأسلوب،انتظارها

للموضوعالفكرةوملاءمة،العباراتبينماالتآلف:السياقملدءمة5-

.وتلاؤموانسجام،وثماغماتساقإلىيؤديان،المطروح

فيواحدموضوععلىالتركيزعدم:موضوعينبينالخلصدعدم6-

عرضمنبدلاولذلك،المتلقيتشتيتإلىيؤديالواحدةرسالةال

به.مرتبطةالإجابةوتكون،الذهنيستقرفيحتىواحدةموضوع



تخ!!اتمهار

قدوالتوكيت:التتابعحيثمنالرسالة!الزمنيالعنصرمراعاة7-

بلافتكون،أثرهايضيعمماأوفواته،وقتهاغيرفيالرسالةتصل

.كبيرةأهميةلهالتوقيتفإنهنامن،فائدة

لا،الناجحةللرسالةوأركائاضوابطالأثيربنالدينضياءلناوضعوقد

)1(:يقولكماخمسةوهيبها،يأتيأنمنللمرسلبذ

-يقصدبلدغيكتابكل!إبداصامنبذلاالتيالأركان)وأفا

فخمسة:شأن-ذيالرسالة

أجادمنالكاتبفإن،ورشاقةجذعليهالكتابمطلعيكونأن:الأول

والمقطع.المطلع

بنيالذيالمعنىمنمشتفاالكتابصدرفيالمودعالدعاءيكونأن:الثاني

.الكتابعليه

رقابلتكونةبرابطةمعنىإلىمعنىمنالكاتبخروجيكونأن:الثالث

مقتضبة.تكونولا،ببعضبعضهاآخذةالمعاني

أريدولا،الاستعمالبكثرةمخلولقةغيرالكتابألفاض!تكونأن:الرابع

الألفاض!تكونأنأريدبل،فاحشعيثذلكفإن،غريبةألفاطاتكونأنبذلك

،الناسأيديفيماغيرأنهاالسامعيظن،غريئاسبكامسبوكةالمستعملة

الخواطرفيهتظهرالذيالفصاحةمعتركوهناك،الناسأيديفيمماوهي

شجاعتها.والأقلام،براعتها

والأخبار،الكريمالقرآنمعانيمنمعنىمنالكتابيخلوألا:الخامس

والبلاغة.،الفصاحةمعدنفإنها،النبوية

.125-1/121والشاعرالكاتبأدبالسائرفيالمثل(1)



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

فيركز،الرسالةأسلوبفيأوردناهمالنايجملالأركانهذهالأثيرفيفابن

جانبإلى،الرسالةبموضوعالمقدمةارتباطمع،الناجحةالموفقةالبدايةعلى

التيالألفاض!واستخدام،المقصودعنالخروجعنوالبعد،الموضوعيةالوحدة

تلكمنليستولكنها،مستعملةكونهامنالرغمعلىالجدةفيهاالمتلقييرى

الكاتبعلىفإنوأخيزا،ذاتهالوقتفيالحوشيةالغريبةولاالمبتذلةالألفاض!

التيالشريفةالنبويةوالأحاديثالكريمالقرآنبآياتكابهيوشحأنالمرسلأو

وقبولأ.،واقناغاودلالة،وبهاءجلاءالرسالةتزيد

8الاتصالقناة8كالثا

ونعني،الكتابيأمالشفويالاتصالفيسواءوتتنوع،الاتصالقنواتتتعذد

الشفويالاتصالففي،الرسالةنقلعبرهايتمالتيالوسيلة:الاتصالبقناةهنا

الخطابهذاأكانسواءالاتصالفهوقناة،الواضحةالوسيلةهوالخطابيكون

تكونالإشارةوفيتلفاز،أواعةإذمنمسموغاأم،شخصينبينمامواجهة

فالأوعيةالكتابيالاتصالفيأفا،القناةهيالعينأوالجسدأوالوجهحركات

أو،كلائاأو،قرطاشا:تكونقدوهذه،القناةهيالمكتويةالرسالةتحملالتي

بها.الكتابةتتمالتيالأوعيةهذهمنشكلأيأو،مطويةأو،مجلةأو،صحيفة

فينجملها،منهابدلاضوابط-أشكالهاثموعتمهما-الاتصالولقناة

هما:ضابطين

في،اللغويالضبطحيثمنمحكمةالرسالةتكونبحيث:لغويضابصد

البناء.وصحة،الأداءسلامة

فالخللقمي،خللأيمنالقناةشكوىعدمذلكويعني:فنيضابصد

خللإلىيؤديوالتلفازيةاعيةالإذالأصواتوسماع،المشافهةفيكما،الصوتي



تخ!!اتمهار

وأ،المعلوماتفيكنقص:الكتابيالاتصالفيالمضمونيوالخلل،الاستقبالفي

كل،والإفسادوالسهو،،والطمس،والسقطالمحو،مثل:،الكتابمنجزءإتلاف

واضح.وغيرناقصاستقبالإلىيؤديذلك

إليه:المرسل/المخاطب/المتلقي/المستقبلرابغا:

الطرفوهو،أوقراءةسماغاالرسالةيستقبلالذيوهو،سواءذلككل

واضخاالرسالةأثريكونولكي،وأداء،واستيعائا،فهفا:بالرسالةالمعنيالثاني

بدلاكما،كذلكوالرسالة،والمستقبلالمرسلبينتوافقمنبذفلا،المتلقيفي

يتمتعالمستقبلكانوكلما،الرسالةيستقبلحتىالمستقبلةتتوافرفيشروطمن

بمثله،والعكس،إيجابئايكونالرسالةتلقيفإنإيجابيةوخصائصبسمات

توافرهايجبالتيالسماتمنعدذايفترضونوالدارسينالباحثينفإنولذلك

الآتي:فيأوجزهاأنوأستطيع،المستقبلفي

المستقبليفكنالحصيلةهذهوتوافر،والثقافيةالعلميةالحصيلةا-

عليها.والحكمونقدهاوتحليلهافيهاوالنظر،الرسالةفهممن

دائرةاتسعتوكلما،متناقضتانصفتانوهاتان،والبلادةالذكاء2-

الرسالة.تقبليكونوبقدرها،الأخرىضاقتإحداهما

يمتلكفقد،المتضادةالصفاتمنهاتانوكذلك،والانغلاقالمرونة3-

وأمرونتهولكن،الذكاءمنبقدرويتميز،العلميةالحصيلةالمستقبل

والقبول.الإقبالنسبةفيتتحكمانانغلاقه

الاختلافأنفيالذهبيةالقاعدةمنالرغمعلى،والاختلافالاتفاق4-

وقدالوديمكنقدوالاختلافالاتفاقتأثيرأنإلأ،قضيةللوديفسدلا

في:يكونانفقد،معينجانبعنديقفانلاوالاختلافوالاتفاق،يتلفه



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

وأ،لديناأو،لمصلحةاأو،لرؤيةاأو،الاتجاهأو،لمنهجاأو،لطباعا

فيهيتفقفما،فيهأونختلف،عليهنتفقمماذلكغيرأو،المذهب

يتلقى،والأغراضافالأهدفيالرسالةمعأوالمرسلمعالمستقبل

له.يستجيبولا،عنهئعرضيرفضهوما،بالقبولذلك



الإشارية.اللغة-

المنطوقة.واللغة-

المكتوبة.واللغة-

الثانىالفصل

الاتصالأساليب





تخ!!اتمهار

الاشارية8اللغة-ا

حاجالمافينستخدمهالذيالفاعلالتعبيرألوانمنلونالإشارة

منالاستجابةوتتم،نريدعفابصمتنعئرأنخلالهمنونستطيع،وأغراضنا

الصامتةاللغةهذهكون؟وسرعةوتفهفاأكثرقبولأ،بطريقةالمستقبلالطرف

وهي:،عدةأمورخلالمنبالتأثيروناضحة،بالحيويةمفعمةأداءجوانبتمئر

يجازلإا:ولأأ

عاطفةعنالتعبيرأو،ورفض،قبولأو،ونهيأمر،من:الطلبإنحيث

المطلوبلأداءكافيةتكونوهذه،لمسةأو،إشارةأو،حركة:خلالمنيتم،ما

.معئزااءأدمنها

العاطفي:التواصلىثانيا:

،الحزنأو،الإعجابأو،الشفقةأو،كالحب:معينةعاطفةعنالتعبيرإن

حركةأوبالعيننظرةخلالمنتظهر،الكرهعاطفةحتىأو،المواساةأو

ترحيبعاطفةتحتملقداليدمنفالإشارة،الوجهبعضلاتتعبيرأو،بالجسد

ونفور،وازدراءرفضعنتعبراليدبظهرمفارقةوبحركة،يديكتفتحكأن

الخطوطأو،العريضةالابتسامةأو،الرأسمسحأوالكتفعلىالتربيتوكذلك

ذلك.وغير،الحاجبينوعقد،الجبينعلىتظهرالتي

اء:Aالأسريةثالئا:

من:يشاءمايرسلأنالرقيبمنغيابوفي،اللغةهذهفيالمرسليستطيع

أحد،اعتراضمنتوجسأو،رأيإعلانمن:خوفدون،وعواطفونوا؟،،أوامر

تغيباجتماعيحضورفيمابعاطفةالتصريحمنفالخشية،نفامنميمةأو



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

نوخهأو،نبذلأونغئر،أو،نعارضأو،نوافقأنقمستطيع،الإشاريالتعبيرفي

خشية.أوخوفأوبحرجشعورأيدون،وآرائهمالآخرينسلوكمنونعذل

:لجرأةا4-

نقدرلافما،عنهالإفصاحفيالإشاريالتعبيريساعدناقولهعلىنجرؤلاما

مشاعرناوايصال،بالإشارةإظهارهمننتمكنالمنطوقلأاللغلأخلالمنبهالبوحعلى

نتائج.منالكلامعلىيترتبماذلكعلىيترتبأنودون،بنجاحلغيرنا

:الحزم5-

إلىتحتاجلافهي،المنطوقةاللغةفييوجدلاقدماالحزممناللغةهذهفي

،السلوكوتغييروالسيطرةالتوجيهعلىماحركةفقدرة،إكماعيةوأدلةمبررات

واضحة.بينةقدرة

منها:أشكالاللغةلهذه:الإشاريةاللغةأشكال

حركاتلأنةالإشاريةاللغةمعظمتكمنالرأسفيالرأسى:حركةا.

فيالقولسنفصل،الحركاتهذهبينللتمييزولكن،يتضمنهاوالعينينالوجه

:حدةعلىواحدةكل

الرفض.تعنيواحدةحركةللأعلىالرأسفحركة-

الموافقة.تعنيللأسفلحركتهالمقابلوفي-

والتأكد.المعرفةعدمعلىتدلوشمالأيميئاالمتكررةوحركته-

والثانيةالا(الأولى:قمقول،وكلماتحروفإلىنترجمهاأنأردنااواذ

الشعوبعليهاتتفقلاقدالإشاراتهذهأنكما(أدريالاوالثالثة)نعم(

عندنا.هيماعكسالشعوببعضعندهي،مثلأالأولىفالحركة،المختلفة



تخ!!اتمهار

ولمجوطالريقآثرفيألمميتاممتم:تعالىقولهفي:الوجهتعبيرات2-

حالعنتعبرالوجهحركةأنعنواضحةإبانة92.آية:الفتحسورة!آلمتبوب

يقومفالوجه،إليهاوالمعبزالمكنوناتعنالفغئرهوفالوجه،ونفسيتهصاحبه

قياسنستطيعأننالدرجةوالمشاعر،الأحاسيسوعئالناوينقل،اتصاليةبوظيفة

منوجوههمعلىيرتسمماخلالمن،الآخرينومواقفمشاعردرجةومعرفة

ديتعدممكتومةأمابنجاءهعندماالخدقسيدعتابفيقاللمج!فالله،علامات

عبس.!!لاغدئأةجآةآن!ؤتؤؤكأغتس!أ:منه

بوجهه.أعرضأيوتولى،بوجههكلحأيتفسيرها:وفي

المدثر.!!ؤتشزغتشأثم:المغيرةبنالوليدعنتعالىوقال

،واسودوجههتغئرأيوبسر:،عينيهبينماقطبأيالتقطيب:والعبوس

والغضب،،)الألم:الآتيفيالوجهيةالتعبيراتالدارسينأحدحصروقد

،لسعادة)ا:أنهاآخرورأى(()1لخوفواوالاشمئزار،لحزنوا،الأملوخيبة

)2((.متناعلاوالاشمئزاروا،لتصميموا،لدهشةوا،لمعاناةوا

لوجه8اوطلاقلاليشرا

تلقيالوجهفطلاقةمعئر،ناطقوأفضل،رسولخيرالوجهعلاماتلعلأ

العكس،يكونوبعكسها،مودةصاحبهاوتكسبوقبولأ،راحةالمتلقيقلبفي

الشعراء:أحديقول

أهتةئ!سبئالبشز

لصايستدعيوالتية

.171ص:الاتصالسيكولوجية(1)

.181ص:السابقالمرجع2()

والمودةالمحبةصدق

والمسئةالمذئةحبه



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

،بالعطاءفقطيكونلاالإحسانلأنةوالإساءةالإحسانبابفياهذويدخل

صدقة،الطيبةفالكلمة،الوجهوطلاقةوالبشر،والاحترامبالتوقيريكونوانما

إليها،أحسنمنحبعلىالقلوبو)جبلت،صدقةلكأخيكوجهفيوتبسمك

إليها)1((.أساءمنويغض

بالعيون8الاشارةلغة

الرائيويفهم،صدرهمكوناتعنصاحبهابهائعئر،مبينةفصيحةلغة

المشاعر،لإثارةالفياضالنبعهيالعيونلأنواضخاةفهفاالإشاريةاللغةهذه

معاجمإلىالعودةفإن،الإنسانيالبصرحاسةعنالحديثقصدناكاناواذ

لهذهالعجيبةالقدرةتلكفيكلهيص!ثمعابئمنالعينمعنىيعطيهفيمااللغة

.الاتصالعلىالمختلفةالمعاني

،بالأرضويتصل،والجمالبالمتعةيصلناالذيالفياضالماءنبع:فالعين

والنماء.الخضرةفيهافيثير

والاتصالالمعلوماتاستقراءفيعينهيستخدمالذيالجاسوس:والعين

عليها.والحصولبها،

الجزءفهو،بهاينظرونالتيعينهموكأنه،قومهالكبيرفيالرجل:والعين

الكل.عنالمعبز

وتعالى:تباركالحققولجاءكماتضر،قدأنهالدرجلأعجيبلأ،قوةوللعين

لقلم.ا،قخؤن!إئبمالدكرؤتفوئونآيهوأتتايآبفمتريزلئزلفوتذآلدبنكقروأت!د"ؤإن

بعض)2(:إلىبعضهمالأعداءنظرالشاعرفيقالوقد

.Ian/االصغيرالجامع(1)

/1.3والتبيينالبيان(2)



تخ!!اتمهار

الأكدايمقؤاطتئئنريلتقزاموكف...!التقؤاإذايتقارضون

الشعراء:أحدقالوكما

)1(العيونأصاتثهاكدوعينع!كلأصابتعينله

:الصفديويقول

أعور)2(الأخوزرذبحسودغينتهايا

فقالوا:،ذاتهاللعيناتجهت،العينلصاحبالصفاتتوخهأنوبدل

المساويا)3(تبإيالسخملىعيقولكقكليلةعيبكلعنالزضاوعيق

الديلمي:أبومنصوريقولكما،الحبشاهدوالعين

04شاهدةولامعرو!!الحمتشاهذلهليسالذيذايا

واجذةذهبثحتىبكيثبهاإنتيعيناقيشواهدي

ئخفىوماآلاغئهقضآبنةيغثمأ:تعالىاللهقولفيوردكما،تخونوالعين

غافر.!!لقملأووآ

دهي،فوالله،العينمن)احترس:العربيالمثلفيجاءكما،نفامةوالعين

)5((.اللسانمنعليكأنغ

.851ص:للصفديبالمورالشمور(1)

.571:السابقالمرجع2()

./1156الأربنهاية)3(

/3.247الأعيانوفيات(4)

.1/425للميدانيالأمثالممجم5()



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الشاعريقولذلكوفي،صمتهامنالرغمعلىاللغةفصيحةوالعين

)1(:الغزي

الأشواقختاقهيفضندمغصاصتوأ!مخبأعييهمنطفوا

)2(:يقولالإشارةلغةوفي

بالعنمالبينغداةالسلاخ!زذماوأفصختكفينيمنلبإشارة

الشاعر)3(:وقول

حائزالجفنفيالعينودمعتوفثوذعتيومأئهاشجانيومفا

المحاجزأسلمتةالتفائاإليئبنظرةبعيبمنأشارتفلفا

الشعرومعظم،وحركتهاالعيونإشارةعنالحديثمنالشعراءأكثروقد

قال)4(:منأوائلمنالقيسامرؤوكان،العيونلغةلناينقلالغزلي

ئقتلكلبأعشايى!بسهقيلبلتقدجيإلأعينافيذرقثوما

.بالسهامترميالقيسامرئعندفالعيون

تكفيهلحر)ا:فقالوا،وأهميتهاالإشارةلغةمكانةالأمثالكبفيوردوقد

حالعنتخبرالعينأنكذلكوجاء)6((الإشارةمن)أسرعو)5((الإشارة

مجهوله:عنوتبين،صاحبها

.204ص:الغزيديوان(1)

577.ص:السابقالمرجع2()

/1.992الآدابزهر)3(

35.ص:القيسامرئديوان(4)

235./1الأمثالممجم5()

355./1نفسهالمصدر)6(



تخ!!اتمهار

)1((.كرازةعيئةالجواذ)إن:قولهممثل

اللفض!.عنيعرباللحض!البلغاء:بعضيقولالمعنىهذاوفي

ضمير.علىيدللفض!ورب،إيضاحعنتغنيكنايةربآخر:وقال

:فقالالشاعر،ونظمه

بينناالموذةعلدماتجعلنا

الشحبرمنأمضىهقلحص!دكائق

لحطهال!!الوصلمنهافأعر!

اللثئزيىبالئقيرالهجزمنهاوأعر!

ظهر!القلب!فما،القلببابالعينالحكماء:بعضقالهذاوفي

العين.

الشاعر)2(:وقال

صاحيهانضي!الذيئبديالعين

كاناإذابغصبىأوالمحئةمق

صامتةوالأفواةتنطقفالعين

تبياناالقلبضمييرمقترىحئتى

)3(:المجنونوقال

ئغضاللناسبىمطهزكلدنا

مكينصاحب!عنذوكلأ

/1.2الأمثالمجمع(1)

/1.56والتبيينالبيان(2)

.122/1والشمراءالشمر3()



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

أرذنابماالعيونئبئغنا

ذفينهوئكغالقلب!و!

مجالفيالعينفإن،الانتباهومركز،الإعجابمثارالعينكانتاواذ

بالآتي:يوحيالذيومركزهوبؤرتهالاتصال

الإكماع.2-.لتوجسواالحذرأو،والاطمئنانالهدوء-ا

والضعف.القوة4-التبرير.3-

المنطوقلا8اللغلا

مأ،حديئاأم،خطائا:أكانتسواء-المتعددةصورهافيالمنطوقةللغة

أثرالعربعرفوقد،تأثيريةوسلطة،توصيليةقدرة-مالنصبىإلقاءأم،حوازا

كانواكفارقريشأنذلكودليل،كبيزاحسائالهاوحسبوا،الشفهةالمنطوقةاللغة

بعضأو!رواللهرسولبهينطق،الكريمالقرآنتلاوةسماعدعدمأتبا!ميدعون

لا!تضعوأآلدينكقرؤاإؤقاذ:!تبا!ميقودونفكانوا،عديهماللهرضوانأصحابه

فصلت.أ!تغلبونتغق!في!آإلقؤأآنقرةازالدا

،أنالآياتبعضعليهقرأوقد!روللرسولالمغيرةبنالوليدسماعوكان

الوليد،صبألقدقالوا:،الحالةهذهعلىرأوهفلما،كالمذهولقومهإلىعاد

كددئامحمدمنسمعتودكنيصبأت،ما:)واللهوقال،بالإثمالعزةفأخذته

أعددهواقدطلاوة،عديهواقدحلاوة،دهإقوالله،والإنسلجنابقولهوما

)1((.عليهئجلىولايعلوواته،لمغدقأسفلةواقلمثمؤ

يتلوانوزوجهاأختهسماعهبعدزءكتالخطاببنعمرإسلاموقصة

ومعروفة.مشهورةالقرآن

74.ص:القرآنلأحكامالجامع(1)



تخ!!اتمهار

قائدوقاصأبيبنسعدالجليلالصحابيأنوالأدبالتاريخكتبوتحدثنا

أمامالقرآنيقرؤواأنالقزاءمنالمعركةبدءقبلطلبقد،القادسيةمعركة

أنوبعد،!يمشدواأنوالشعراء،يخطبواأنوالخطباء،المجاهدالجيشحشود

توصيلفيالمنطوقةالكلمةأثرفتقدير،المعركةبدأت،مبلغهالحماسبهمبلغ

،النفوسفيوقوتهاوأثرهابخطرهامعرفتهعلىيدلالقائدمنالحماسةشحنة

أنكىاللسان)جرحوقالوا:)1((صولمنأنفذكول)رب:العربقالولذلك

)2((.السنانجرحمن

أشرفيعندماالحارثيوقاصبنيغوثعبدالشاعرأنالأدبكتبوتذكر

ذلك)3(:فيفقال،يهجوهمأنخشيةةلسانهأعداؤهربط،المعاركإحدى

لسايياعنأطلفواتيبمأمعشز:بنسغةلسانيشذواوكدأكولم

يمايياأسيزاكبليتزلمكأقعبشميةشيخةمتيوتضحث

الآراءتغييرفيكلمةأو،قولأو،خطبةأثرعلىعديدةشواهدوهناك

حرئا.أخمدتأخرىورب،حرئاأشعلتمنطوقةكلمةفرب،والاتجاهات

المنطوقة.التحصيليةالمهاراتفيالحديثوسنفصل

المكتوبلا8اللغلا

،والمجلات،والصحف،الكتبمن:مقروءهومطبوعماكلتشمل

إنهاإذ،العامالاتصاليحصلالمكتويةاللغةوبهذه،والإعلانات،والمطويات

بحدودمحدوذاالمنطوقةتأثيراللغةكاناواذ،الجماهيريالاتصالوسيلةتعد

1/5.92الأمثالمجمع(1)

.2/55للزمخشريالمستقصى(2)

2.52/تمامأبيحماسة)3(



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الحديثوجودة،الحديثناطقبقوةتأثيرهقوةفيومحدوذا،مكانيةأوزمانية

وأمانيهم،،حاجاتهم:عنتعبيرهأو،لهالسامعيناحتياجوشدة،ومضمونه

وششمر،والأبعادالآماديتجاوزأثزاالمكتوبةللغةفإن،وتطلعاتهم،وآمالهم

زمنفيوضعكتابمنفكم،والأزمانالأياممزعلى،توصيلهقوةوتشتد،أثره

الحديث،وهوأصدقالعزيزاللهوكتاب،اللاحقينالكبيرفيتأثيرهدهكانسابق

فيآيةسماعهخلالمنأسلممنالمسلمينغيرمنفكم،نقولماعلىشاهد

منبد"ايجدفدم،العدميإعجازهأماممشدوفاوقفعالممن،وكماللهكتاب

الديمومة،بهذهمرتبطوأثرها،وباقيةمحفوظةالمكتويةفالكلمةله.التسليم

هرم؟أعطاكمماذا):سلمىأبيبنزهيرلأبناءاضنيعكتةقرالخطاببنعمرقولوفي

ما)1((أعطيتموهماويقي،أعطاكمماذهب:كالوحللا.مالأأعطانا:كالوا

فيمنطبعوأثرها،ينقطعلادائمعطاءالمكتوبةاللغةفعطاءالأثر،هذايؤكد

الموضوعية،جوانبها:فيالمقررةالتأثيربصفاتاتصفتاإذوالعقولالقلوب

والعقلية.،والعاطفية،والأسلويية

وثائقهيبل،فقطالتوصيليةقوتهافيأهميتهاتكمنلاالمكتويةواللغة

.واستحضارهتمثلهعلىوالمعينة،الأمةلتراثالحافظةوهي،الأهميةفيغاية

منها:،أخرىمزاياالمكتوبةوللغة

ونقلهاحملهايسهلكما،تلوالمرةالمرةوكراءتهاإليهاالعودةسهولةا-

المختار.الوقتفيمعهاوالتعامل،وحفظها

منيشاءمااختيارحرفيالمكتوبةللمادةفالقارئالاختياؤحرية2-

.جزئياتأو،موضوعات

I.1/8والممدةا643/الفريدالمقد(1)



تخ!!اتمهار

التحليلوفيونقدها،تقديرها!المطبوعةالمادةمعالتفاعل3-

الفصلنطرقعندمامفضلأحديثناوسيكون.والتعليقوالإضافة،والاستنتاج

المطبوعة.وبالمادة،الاتصالبوسائلالمتعلقالثالث

8اللغويالاتصالتراكيلا!نصوص

حسنيلورأيت:فقالت،بصيرةامرأةتزوجأعمىأنالطرائفمن

لعجبت.وبياضي

البصراء.لتيترككما،تقولينكمالوكنت:فقال

عينيك.اللهأعمىله:فقالأعور،علىأحدهمودعا

)1(.دعوتكنصفأخيبتقدله:فقال

وحملهاجمهلوذم،وأهلهالادبفضل!

)2(:اضىللهعكتةقرطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرقال

منإليهنسبإذاويفرح،يحسنهلامنيدعيهأنهشرفابالعلم)كفى

إذاويغضب،فيههومنمنهيتبرأأنهخمولأبالجهلوكفى،أهلهمنليس

(.إليهنسب

:فقال،ذلكالمحدثينبعضقمظم

تجاهلذغؤاةينجنيمشزفاكقى

أئيييالجهاتةخفولأؤتكمي

3/5.92الأدباءمحاضرات(1)

1/21.والمستطرف674ص:البلاغةنهج)2(

ؤئيستثإفي!ئإغىأقؤتمزخ

ؤأغضبئإتيقاأئشبئتتىأزاغ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

(.يحسنماإنسانكل)كيمة)1(:قراضىللهعكتةوقال

:وقالشاعر،قمظمه

افغييئيثلافقضيختكونلآ

القزئج!يمققاقذزالقزءكيقة

افغييئيثلالذكاءذوؤلآلآ

غليئالإتايميققضاةة

يعزفإنه،العلمخلدمانزؤإذايعزشيء)كل)2(:وجههاللهكرموقال

غزر(.إذا

إنافقالوا:،فقرعهم،الرمييسيئونقومعلىاضنيعكتةقرالخطاببنعمرومر

عديأشددسانكم،!دخطوكموالله:وكالمغضئا،فأعرض"متعدمين،،كوم

رميكم.!خطئكممن

الشريف:الحديثمنتحليلينموذج

ستغفار)3((.الاسيد)

وتعالى:تباركاللهمعالوجدانيالاتصالمن

إلهلاربيأنت،"اللهمكال:أئة!روالنبيعنقراضىللهعكتةأوسبنشدادروى

بكأعوذ،استطعتماووعدكصدكعلىوأنا،عبدكوأناخلقتنيأنت،إلأ

لافإئهلي،فاغفر،بذنبيوأبوءعليئ،بنعمتكلكوأبوء،صنعتماشرمن

،.الرحيمالغفورأنتفإنكوارحمنيأنت،إلأيغفرالذنوب

./121والمستطرف674ص:البلاغةنهج(1)

./1157الفريدالمقد2()

.11171برقمأحمدالإمامومسندالدعواتمحاب8جالبخاريصحيح)3(



تخ!!اتمهار

الخلق،لخالقالخلقسيدمنالمتضزعوالدعاءالشريفالحديثهذا

الاستغفار(.)سيداسمالعلماءعليهأطلق

وخصالمناكبمنأتتهالشريفلحديثاهذاحازهاالتيالسيادةوهذه

فيه.وتحفقت،النبويالدعاءلهذاخمعتعدة،

والحبالوجدشدةمنالمنبعثالوجدانيالاتصالهذا!روفيفالنبيئ

والاعتراف،الحاجةبمسيسوالإحساس،والإجلالالإكباروعظمة،والشوق

لابمنويلوذ،الروحخالقإلىالروحأشواقيلبي،بالربوييةوالإقرار،بالضعف

إليه.إلأمنهملجألابمنويعتصم،سواهملاذ

اللفظورائع،المعنىعمقمن،الصفاترفيعالدعاءهذاتضفنوقد

ذلك:ومن،الكمالومناقب،الجمالأسرارفيهوتجفت،والمبنى

وهو(اللهغ)،اءالندأدواتاستخدامدون!،دلهالقريبالنداء-ا

وهو،يفارقهلاالذيلوليهوالمولى،يجانبهلاالذيلحبيبهالمحبنداء

قإئيغئئجمماصىسمآلر%قماأ:وتعالىتباركلقولهاستحضاز

صءصءصعهصصصيرءيرءصص22لمممهير

ؤلثؤينؤأبليفليستجئوأ2دعاإذاالداجدعوهأجيبميرليب

.البقرة!!ترسئهوئتعقئم

الأحد،هوالواحد!نىفاللهربي()أنت،بالربوييةوالإقرارالاعتراف2-

ومصرف،الأكوانومالك،الأسبابومسبب،الأربابرب،الصمدالفرد

.نالأزما

بين،معبودوبينعبدبينفالعلاقةالقهار،الواحددلهالعبوديةإخلاص3-

(.عبدكوأنا)خلقتنيوخالقمخلوق



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

ووعدكصدكعلى)وأنايستطيعمابكلالعهدعلىوالثباتالحفاض!4-

(.استطعتما

!روالرسولعليئ(بنعمتك)أبوءتعدولاتحصىلاالتياللهبنعمالإقرار5-

لاضوهآأدت!يغمتخذواأوإن:عزوجلاللهقوليستحضربذلك

إبراهيم.!أثظثو!فاوألإلمحمئنإث

غافرمن،عليهاوالقادر،ومانحها،مالكهامنوالرحمةالغفرانطلب6-

لافإنهليفاغفر،بذنبي)وأبوءالرحيمالغفورالتوبوقابل،الذنب

(.الرحيمالغفورأنتفإنكوارحمنيأنت،إلأالذنوبيغفر

توفافاضتونف!بى،وحئاإنابةامتلأقدقلبمنالمنبعثةالعاطفةصدق7-

وحفا.صدفانطقولسابئ،وشوفا

8التراثمننصوص

)1(.الجاحض!كال:البيانوسائل

بيانوخجل،واشارةوغفد،وخضلى،،لفض!:أكسامأربعةعلىالبيانوخجل

فيهفكرمنكلواكتياذه،نفسهمنالمستإ،تم!يتةيستإ،لاالذيالدليل

غجيبينوأو؟عالذلآلة،منؤخلثيتي،البرهانمناسئخنرنمامعرفةإلى

وئغيربة،الذلالةجهةينناطقة،الصامتةالخزسقفالأجساخ!،الحكمة

مخبز،لجكمةواالتدبيرمنفيهاالذيأنعلى،الشهادةصخةجهةمن

شوءعناللونيوكشوفالفزالمخئركما،استنطقهتجنوناطقاستخبزه،لمن

الشاعؤكالوكد،الحالحسنعنالئضزةوخشقالشققينطقوكما،الحال

نصيب:وهو

.15ا-1/5للجاحظالحيوان(1)



تخ!!اتمهار

الحقائبعليكأكنتسكتواولوأهئهأتتبالذيفأكتوافعاخوا

آخر:وقال

القلوبعنالعيونئخئرتتث!عدؤأوصديتيتتى

،كلء
واسترواحه:حشهشذةوفيالذئبشغضدقفيالعكليقالوقد

الموفعالصئفامقرايمبمثلتشقعلمإذايخtتشتخبير،ا

:غرابتيي!تيصفوهو،عنترةوقال

ئوتعقلثنبالأخبارتجتمانيرأسهلخينيكأنالختاحخرق

لكثقققفقل:الأزضق،شل:قصصهفيأبانبنعيسىبنالفضلوقال

اعتبازا.أجابثتجوازا،تخبتلمفإقتمازفيةوتجتىألك!جازفي،وغزسقأنهازفي،

صفةبعصبى،إلىالناسىبعضحاجةآ!،تعالىاللهرجقكاعلغ،كغ

ومخيطةئزايئهم،لاوكابتةجواهيرهم،!كاجممةويخلقةطباجمعهم،!لازمة

عنهمغابماإلىوحاتجئفغوأكصاهم،أدناهمعلىومشتملةبجماغتهم،

شمتهم،ؤيجقع،بالهموئضيخبأزماكهم،ويضيثوئخييهم،ئجيشهممئا-

علىالتعاونإلىكخاتجتهم-عليهوالتوازيىذلك،ذزفي!التعاؤنيوالى

التيبأمورهمالارتفاقمنيحتاجونماعلىوالتوازيىيضزهم،مامعرفة

الأدتىلاحتياجالشاهد،بحاجةقوضولةالغايبفحاتجة،عنهمتجبئلم

متضفنة،معاني،الأدنىمعرقةإلىالأ!مىواحتياجالأ!مى،معيرفةإلى

كانققأخبايىمعرفةإلىحاجتتاوجعل،منعقدةوحبالم،مئصلةوأسباث

بعذناتيونمنوحاجة،كبلهمكانققأخبارإلىكبلناكانمنكحاجةكبتنا،

لهميسخرولمبالزسل،البشاراتاللهكتب!تقذمتولذلكأخبايىناةإلى



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الحاتجةوجعل،خنقهبجميعالارتفاقإلىيحتاخونوهمإلأ،خنقهجميغ

كلو!،الآلةوازدياد!وامتاعلذةوالأخرى،وفوتكواخ!إحداهما:حاتجتين

وفقالصئتقينجميعيقالمقدازوذلتالغتاد،لهموجمع،النفوسأجذلما

وعلىغؤرهم،وئغ!معرفتهماتسايمكذروعلىوشهؤاتهم،حاجاتهملكثرة

لعجنرإلاالزيادةيقطعلمكمالإنسانئة،وكطرةالبشرئةطبعاحتمالقذيى

،الأعيانبعذمإلأالعجؤويينبينهميفرقأنيجزولماحتمالها،عنخلقهم

العبيد.ئعوبمنونعئا،الخلقصفابمنصفةالعجزكانإذ

الاستعانةدونبنفسهحاجتهبلوميستطيغأحذاتعالىاللهيخدقلم

وعلىلأدفهم،ميشروأجئهممسخزلأ!ماهم،فأدناهمله،سخزمنببعضيى

وكذلكباب،!لملوكاإلىالشوقةوأحؤبخباب،!لشوكةاإلىالملوتأحؤبخذلك

خؤلأ،د!نسانشيءكلتعالىاللهتجعلكغوسئذه،والعبذوالفقيؤالغنيئ

وافا،واستمالته!إراغتهوالتلففلهبالاحتياليإفائتشزائذنلذتإهو!

لولاالإنسانأنعلىورهؤا،سهؤايأتتةأقوافابه،والفتلب،عليهبالصئؤلة

الجنس!تفترقالحاجةآ!إلأعليها،ضالولالها،احتاللماإليها،حاتجئة

والتقدير.الحضذو!والجيئة،والجهة

يزى،بماوالاعتبارأئويىها،والنظير!فيها،بالتفكيرالإنسانتعئذثغ

اللازمة،الحاجابوتلك،الشريفةالحكمتلكمعرف!ؤييقغقولهمبيقوؤضل

معارقهموؤضلةوالتوخمفوالتثبتوالتتقيؤوبالتنقيبوالتفكيؤبالنظير

عنها.بالبيانيفيهاالحكمبمواضعوتشاغيرهمإليها،حاجايهمبمؤاقع

8للاجتماعضروريالبيان

حقائقعنومعئزا،بيتهمفيماسبئاتعالىاللهجعتهالذيوهوالبيان

أكثزولا!،لخيرةاومداواة،الشبهةورقعالخئةسذلمواضعومعزفا،حاجاتهم



تخ!!اتمهار

والأجرايم،لجامدةاوالأجسايم،الماتلةالأشباحعنمنهمأفهغالناسعنالناسيى

وينابيع،الآدابوكنوفيلحكمةاذكائقمنفيهامائتغؤثلالتيا،الساكنة

الكاملة،ويالأداةالنافذ،التاخ!ويالنطير،اللطيفالثاكببالعقل!إلأ،العليم

الخذع،ؤجوهمنوالاحتراسبىالفكر،مكروهعلىوالصببر،الوافرةويالأسباب

وأضبئإليهوأسكقلثيكله،عنأفقغالشكلولأنةالهوىدواعيينوالتحفص!

الصبيئعنوالصبيئ،السباعوضروب،البهائمأجناسيى!موجودوذلكبه،

وكال،لجاهلوالجاهلوا،والعالمالعايغوكذلك،أنزعواليهآلصولهله،أفهغ

ظيهرخماؤتقتمئمتازجلألحقفتةتقحاأؤتؤتجقتتة"!بهم:لنبئهلمج!الله

.الأنعام!أتقبممموت

ذلككذروعلىةآنسبطباعهوطباغه،أفهمالإنسانعنالإنسانلأن

منه.يسمعماموكغيكون

يفزق،ولمذلكتجمعبلواحد،بضنفالبنيانمنلهميرصىلمكغ

يتعازفونبهاالتيالبيانيآلةوجغلئجف،ولموأظقزيقئل،ولموكثر

أشياءةأربعة!ةاختلاكهمعنديرجعونإليهالذيوالئزخمانمعايتفم،

ئبذلفقدجهاتها،!الأربعةهذهبلومعننقصتوانةخامسةخضلةو!

والخضلى،،اللفض!:هيالخصالوهذه،إليهوضرفثلهؤضعتالذيبجنسها

وصدقيالذلالة،صخةمنأوتجذماالخامسةوالخصلةوالغفدة،والإشارة

لالتيالساكنةوا،لصامتةوالجامدةاالأنجزايم!،البرهانوؤضوحلشهادةا

مصميلبعنذأوعليها،يدخلبداخل!إلأتتحؤكولاتفقمولا،تح!منولاتتبئن

لها.تقييدهكانأقبعدعنها،خئي

اللفض!فجعلالموجوداب،وحصئل،المحسوساتورئبالأكساخ!كشمكغ

الغفد،معرفة!واللدمسالناظزوأشزكللناظؤالإشارةوجعل،للسامع



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

وتجغلاللدمس،نصيبكذيىعلىذلكالنافي!نصيبئبهاللهفضلبماإلأ

أعوانهةويينبينهموصولأوسبئاعنه،حوائجهمنغاقيماعلىدليلاالخضلى

وتجمعه،وأتقنهوحمطه،أحصاهكدمئانسياته،يأقنلالماخازئاوجعله

نصيئا.والذائقللشاخ!يجعلولمةبهالإحاطةوتكلف

وفي،الأجفانوكسز،الحواجبزقغمنها:المفهويمفأكرفيالإشارةفأفا

علىبثوبتلوىأنوأبعذهاةالوجهجلدةوكبض،الأعناقوتحريكاللثئفا؟

ع!الناظر.تخاةجبل،مقطع

العلم8أهميلا!نصوص

منبقيماويغتنم،ونهارهليلهأوكاتيقسمأن:الوكتمنلإفادة

وللبحثالأسحار،للحفض!الأوكاتوأجودلها،كيمةلاالعمربقيةفإن،عمره

أنفعالليلوحفض!،الليلوالمذاكرةوللمطالعةالنهاؤوسصدوللكتابةالأبكار،

للحفض!الأماكنوأجود،الشبعوكتمنأنفعلجوعاووكتالنهار،حفض!من

الطرق،وكوارعوالأنهار،،لخضرةوا،كالنبات،الملهياتعنبعيدمكانكل

غالئا.خلوالقلبمنتمنعلأنهاةالأصواتوضجيج

شرعفإنمنه،يستفيدأويفيدمنإلايخالصدألاالعلملطالبينبغي

أوائل!عشرتهكطع!فليتلطفمعه،عمرهيضيعمنلصحبةأوتعرض

علىلجارياومنإزالتها،عسرتتمكنتإذاالأمورفإنتمكنها،كبلالأمر

فليكنيصحبهمنإلىاحتاجفإن،الرفعمنأسهلالدفعالفقهاءألسنة

،المماراةكليل،المداراةحسنالشر،كليللخيؤكثيراورغا،تقئا،ديئا،صالخا،

يروىومما،صبرهضجرأو،واساهاحتاجوان،أعانهذكروان،ذكرهنسيفإن

اضنيعكتة:قرعليعن



الجهلأخاتصحبئلا

أردىجاهل!منفكم

بالمرءالمرةيقاسق

الشواغل8منالقلبفراغ

تخ!!اتمهار

ئاهواوإئاك

آخاهحينحليفا

ماشاهفوماإذا

الشواغل،منفارغوقلبهعندهيجلسأوالشيخعلىيدخلأنوينبغي

ذلك،نحوأوعطشأوشديدجوعأوغضبأونعاسحالفيلاصاكتهنهوذ

يسمع.ماويعي،يقاللماصدرهلينشرح

8القدوة

ديكن":دهفقالمؤدبعدىأقبل-الله-رحمهالشافعيأنالبيهقيوروى

معقودةأعينهمفإن،نفسكإصلاحكتؤدبهممنإصلاحمنبهتبدأماأول

تتركه.ماعندهموالقبيح،تستحسنهمامجندهمفالحسن،بعينك

التعليم8أولويات

ثم،فيهجروهمنهتتركهمولا،فيمدوهعديهتكرههمولااللهكتابعدمهم

غيرهإلىعلممنتخرجهمولا،أشرفهالحديثومن،أعفهالشعرمنرؤهم

مضلة(السمعفيالكلامازدحامفإن،يحكموهحتى

الغرور:منوالحذرالانشغالقبلالتعلم

.تسودواإنقبل،تفقهواعمر:قال

سبيلفلاترأستافإذ،ترأسأنقبلتفقه-:الله-رحمهالشافعيوقال

المشايخ،عنوالاستغناء،الكمالبعيننفسهنظرهمضرةمنوليحذر،الفقهإلى

حصله.مماأكثريفوتهوما،المعرفةوقلةالجهلعينذلكفإن



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

وظنالتعلمتركافإذ،تعلمماعائماالرجليزاللاجبير:بنسعيدقال

يكون.ماأجهلفهواستغنىقدأنه

تب8الكاكقافلا

الأثير)1(:ابنيقول

ليكونةتلاوتهوادمانالعزيزالكتابحفظإلىفيحتاجالكاتبأما:أقول

سعته،منلينفقذاكرتهعينيبينممثلأ،فكرتهعلىجارئا،لسانهعلىدائزا

ملكةذلكلهيصيرحتى،ونهازاليلأالإعرابوالنحووادماناللغةمعرفةوالى

والأحكام،والقافية،والعروض،والبديع،والبيان،لمعانيوا،والتصريف،ةجيد

وأالشهابكتابمثلالأحاديثمنوشيءالتفسير،منوشيء،السلطانية

الخلفاءبينداروما،!نالصحابةعنوالآثارالمنقولة،للأقليشيالنجمكتاب

وتواقيع،المحاوراتمن!ومعاويةعليبيناردوما،وعمالهمالراشدين

،العربشعرمن:جيدجانبوحفظ،العربوأمثال،والكتابوالوزراء،الخلفاء

ومختار،الحماسةجيدوحفظ،المتأخرينوفحول،والمحدثين،والمخضرمين

من:أمكنوما،ميمونابنجمعالطلبمنتهىقصائدوبعض،المفضليات

مثل:الأدبكتبأمهاتومراجعات،والحساب،الرجالوأسماء،التاريخ

القالي،وأمالي،الآدابوزهر،والذخيرة،والتبيينوالبيان،والعقد،الأغاني

.حمدونابنوتذكرة،للمبردوالكامل

المتنبي،شعر:وبعض،النباتيةوالخطبالمقاماتمنجيدجانبوحفظ

ذلك.وغير،الزندوسقط،والبحتريتماموأبي

1/7.السائرالمثلعلىالثائرنصرة(1)



تخ!!اتمهار

لطيفة،مجلدةفيالأربعةالشعراءهؤلاءشعرمنأنااخترتوقد

التهاني،منفن:كلفيقصدوهماومراعاة،الكتابترسلعلىوالوقوف

ونواهيهم،مرهموأوا،وتواقيعهم،تقاليدهمووصايا،والفتوحات،والتعازي

البداءاتوكيفية،الكتابةطرقمنيتشعبماكلفيأدعيتهموافتتاحات،فيها

يجريوما،الإخوانوكتب،والأوصاف،والشفاعات،اياالهدفي:والمراجعات

.المجرىاهذ

.إجماعحصرهعلىينعقدولا،مصراعلهيغلقلابابوهذا

كلتحقيقيلزمهلاأنهولولا،شيءكلإلىيحتاجفالكاتب،الجملةوعلى

.وهيهات،هوعليهماعلىالوجوديعرفالذيإنه:لقلت،فن

تسنممنفمنهم:طبقاتعلىوهم،ذلكفيمتفاوتونالناس،نعم

المشاركةمنبدولا.ذلكبينوما،الدركاتمننهضلامنومنهم،الدرجات

أمكن.مهما





ا-المطبوع.

المسموعة.2-الإذاعة

المرئية.3-الإذاعة

الداخلية.4-الشبكة

الثالثالفصل

الاتصالوسائل





تخ!!اتمهار

والأتمالأكملالنموذجتعذالكلمةعبرهاتمرالتيالقنواتأوالوسائلهذه

علىالتسابقفإنلذالهاةالمستقبلينجماهيرعلىتأثيزاوالأكثر،والأوفى

الكتبلإصداراحتفالمننراهمايظهرهالاتصالفيالأفضلالوسيلةجعلها

بالشبكةالعلميالتطوروجاء،والمرئيةالمسموعةالإذاعاتوانشاء،المطبوعة

العجيبةلقدرتهاةوالأوقاتوالقلوبالعقولعلىتسيطركادتالتيالعنكبوتية

الوسائلهذهلكلأنفيشكولا،عليهاالحصولوسرعة،المعلوماتإيصالفي

والمستقيل.والمكانالزمانحسبدرجتهااختلفتوان،وقدرتها،تأثيرها

ا+المطبع8

وأ،صحيفةأوكتابفييطبعبحثأو،موضوعأو،فكرةأو،كلمةكل

بعضأو،الجدرانعلىنقشحتىأو،نشرةأو،مطويةأو،لإعلانورقةأو،مجلة

فيالمكتويةالكلمةعنالحديثلناسبقوقد،المطبوعفيتدخلهذهكلالمعلقات

أثرأبينأنأريدولكنني،هناكقلناهماهنانكررأننريدولا،السابقالفصل

كانإيجابئاالأثر-وهذا،ومكانزمانكلفيقارئهاعلىالدائمالمطبوعةالكلمة

درجتهارفعأو،وتعديلهاوالأفكار،،والآراء،الاتجاهاتتغييريستطيع-سلبئاأم

.خطأهأويقرؤهماصوابواعتقاده،القارئتأثربحسب،خفضهاأو

بالكدمةالمثلضربحيث،وتعالىتباركاللهوصفدنايتبينهناومن

طئبةألته،مثلأءلمحةضرلبتركتفأآثغ:قائلمنعزفقال،الطيبة

إبراهيم.!!أقممآءفيوفزعهاتابتآضلهاكتثمحروطئته

وفاعليتهاأثرهاشدةعلىوقاطعةأكيدةدلالةيدلحينكلأكلهافإتيانها

.والمكانالزمانفيمتصلةديمومةفيفعطاؤها،المستمرة



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الإمامكتابعلىحصلالإسبانيةميورقةجزيرةرهبانأحدأنرويوقد

الكتابوهذا(الإنحيلبصريحعيسىألوهيةعلىالجليلالرد)الغزاليمحمد

الراهبهذاقرأفلما،عيسىألوهيةعلىيدلواحذانصئايجدلمأنهعلىيؤكد

صحيخا،الغزاليذكرهمافوجد،وتوثقعاد-للأناجيلالحافظوهو-الكتاب

إسلامه.فأعلن

فإن-لمموجودةمادامتوالدوامالثباتصفةالمطبوعةللكلمةكاناواذ

بالي.ذاأمزاالأممكلعندلهاوالاحتفال،بهاالاهتماميجعلماالفاعليةمنلها

ذهئا،وزنهالكتابصاحبيمنحكانالمأمونالعباسيالخليفةأنوردولقد

الحكمةةبيتمكتبةلهاوجعل،القسطنطينيةبمكتبةالرومأسرىبادلولقد

الأمم.تطورفيأهميةمنللكتابلماعرفائا

منغيرهاعلىرؤيتهاأوفرض-ثقافاتهانقلفيالأممتحرصولهذا

:خلالمنمطبوعاتهاتسويقعلى-وأفكارهامبادئهااعتناقأجلومن،الأمم

أومقابل،مقابلبلاكتبهاتوزيعأو،والمكتبات،الثقافيةالمراكزوفتح،الترجمة

الاشتراكي.المعسكريفعلكانكما،زهيد

8الامكارتغئرالكتب

،،
صفاتلهااجتمعتاإذوقويحادالمطبوعةالكلمةتأثيرإنقلنا:5-

معلوماثماإلىتضيفكان،والأسلويية،لموضوعيةوا،الفكرية:جوانبهاالتأثيرفي

تغرسأو،عاطفةفيناتثيرأو،بفكرةتقنعناأو،غامضالناتوضئحأو،جديذا

متعةةفيناتبعثأوحالأ،لناتصلحأو،قيمةفينا

،والكتاب،والمجلة،كالصحيفةالمتعذدة:أشكالهافيالمطبوعةوالكلمة6-

كانتاواذبالتقدير،جديرةتكونفإنها،أحدثتهافإذ،آنفاذكرناهماتخدثقد



تخ!!اتمهار

،والشهري،والأسبوعي،فاليومي،حيالمافيمؤقئامروزاتمروالمجلاتالصحف

،والإعلاناتالأخبار،كقل:تهواختصاصا،تهومواصفاتهقدرالهمنهاوالفصلي

بعمومها.والثقافة،والطب،والاقتصاد،كالرياضة:موضوعهفيالتخصصأو

علىونفعهأثرهويبقى،النفوسفيالقويالأثرصاحبالكتاب7-ويبقى

الكتب،لديمومةلكوذ،أفكارهوتبذلت،آراؤهفتغيرتقرأقارئمنفكم،الزمان

.أخرىلغاتإلىوترجمتها،انتقالهاوسهولة،وانتشارها

الكتبتلكهي،عامةالناسوفي،النفوسفيتأثيزاالكتبأعظم8-وان

أثزا،أعظقهاوسيظل،يزالولاالعظيمالقرانوكان،اللهمنبوحينزدتالتي

عنتبينبصفاب!اللهوصفهوقدالتغيير،عدىوأقواها،جذئاوأشذها

وردتكما،صفاتهبعضولنتابعالدهر،أبدخالبمتمينر،،فريب:كتابصفات

الكريمة:آياتهفي

رضوانه.اتبعلمنالهدىوفيه،فيهشلثلاكتاث9-

.البقرة!!ياننقينئدصي!ته!يتلآآصتنثدلكأ:تعالىقال

محكم.وهوكتاب

أورئمفقئخكتثةاتفيتهآتكئئبغقئكآنرنرآلذىصتموأ:تعالىقال

.عمرانآل!!آنيهتب

مبين.نوروهو-ا"

ئتئيرسئوئخائحتممجلإقذآتحيتنبإقكآخل:تعالىقال

عىوتغفوأآئ!ئبيننخفؤتىئحنئتمئحئاتحييزثكئم

.المائدة!أثببؤحمتنبنورآلتإينىمجلالمجمقذتحثيز



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

جامع.وهوكتاب-

.الأنعام!أئحمتروئزيمئمإذثرش!/ينآلكنىفيقرطنائاأ:تعالىقال

.مباركوكاب-اا

ؤيممدرتتهتوبينآلذىثصذقكبازكآنزفةأوهداكتئب:تعالىقال

صلأيهمفىوممتمبهيألأخرؤئؤيؤنئؤمنؤنوآلذينحؤلمأومقأتقرئأيم

.الأنعام!!ورطفنهون

لغقكغؤأتقوأقآتبش"مبار!كأنرتتةأؤقذايهتئب:تعالىوقال

.الأنعام!!ترتضق

المفصثل.وهو-

لقؤ/ؤزخةفهىجمتنغلىقفعتتةبيهتن!عثنفم"ؤتقذ:تعالىقال

.الأعراف!!ثؤلحنو!

فصلت.!!يغقمونلفؤلمعربئافزةائااتئبماة!حقمثإيمتمث:تعالىوقال

-وحكيم.

يونس.!!آلحيهيرأئيهتزةاتثلجك"ثر:تعالىقال

الإحصاء.ودقيق-

ؤتفولونيي!عامشفقينآكخريينقترىآثكتنبوؤضحعأ:تعالىقال

وؤجهوأأخ!حئهأالأؤلاكبيزةصجيزيقابزلاآلجتبقذاقاليتؤيتئتا

الكهف.!!أضداؤ،تطيوزئذصاصؤعيلوأتا

الإبانة.كلمبينوهوكتاب-ا2



تخ!!اتمهار

يوسف.!!آكبايقآئكنضاتفةيقكاترأ:تعالىقال

-وعزيز.

عرلز!!تكئمثؤ4تةوهتمضآةقابآلوكرآللىيرتجقرؤاإنأ:تعالىقال

فصلت.

-وعرجمه.

.الزخرف!!تغقلوئتمحئمئاعركافزةأإتاجعلتة:تعالىقال

،والبشرى،والرحمة،والهدى،كالإبانة:المتعددةالصفاتلهوتجمع

آئفميحهتممقخميالرشماليذاأقؤفيفيتئعثؤتيزتمأ:تعالىقولهفيكماوالعلو،

شئءصليملجمتاآتيهتنتغلتثؤترلئآقؤلأءغلىلثحهيدابثوجثتا

النحل.!!لئ!ييينؤب!ثتزئؤزختةؤههى

ثعيئتدشاأتكمثأ2فى!توإيهوأ:تعالىقولهفيكما،والعلووالحكمة

.الزخرف!!محيهيص

كريم.وكتاب13-

لواقعة.ا!!ا:كتريئمتفؤث!إتةو:لىتعاقال

الحديث.أحسنوهو14-

شهتقمثمعزشايقئتمشيها!كلإيمئكتناآخسنأأدتهوترذ:تعالىقال

دلكأدئ!بتجيرإكؤقلوبهتمممتمجلورتيينثبمزبهئمتحمثمؤئآلوينجلرو

الزمر.!أهابيققولمحايضهللإأدته،ومن2!ثآمنيوءتهرىالت!هدى



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الحق.كلالحقوهو-ا5

وفومحتدقئئرلل!ماوإتنؤ(آلفنلختةاتئو(ؤمج!!ؤآئدليئأ:تعالىقال

محمد.!إتاثئمسميإيهت!ؤأضلخز!ئمكقزغتهتمينلتئ

)1(.المستطرفوجاءفي

لذءآتقز:انتش!عرناوثقذ:أتعالىاللهقال:الكريمالقرآنفضلباب

القمر.!!ثذيهرمنتقل

الواقعة.!أانكتريمتفؤثاتةو:تعالىفقال،كريفاالقرآنتعالىاللهوسمى

يس.!!آتحيهيرؤآثقرةافي!يمم!أ

.ق!!آئتجيوافيؤأتقؤأق!:تعالىفقال،مجيذاوسماه

وعديهمعديهالكرامالأنبياءوخاتمالأنامسيدعدىتعالىاللهأنزد5

الفصحاءاللهأعجزأنمعجزاتهأعظممنفكان،والسلامالصلاةأفضل

زبيفيئحنمغفئنأ:تعالىقال،مثلهمنبآيةالإتيانوعنمعارضتهعن

إنألته3ونيينشهدآبهئمؤأدغوأيخثيهءيق!شورؤغندتافآتؤ(قئنرننآيتا

.لبقرةا!!كئمزصلإيايت

قدابيثلىتأتؤأآنغكؤآلجنآقيدنمقآنجتتعمئلئنئلأتعالى:وقالي

الإسراء.!!خمال!!لتغفىتغفئهغبيثيإيئتؤتمئتأتؤنلاآئفزةايئ

منأصدعولا،أعلامهمنأسطعشيءلاالمستبينوالحقالمبينالنورفهو

ولا،إفادتهمنأكثرولا،فصاحتهمنأرجحولا،بلاغتهمنأفصحولا،أحكامه

تلاوته.منألذ

./117مستظرففنكلفيالمستطرف(1)



تخ!!اتمهار

لمج!.ربهعنيحدثإنماالقرآنيقرأالذي:الشعبيوقال

ابنهومعه،وجههاللهكرمطالبأبيبنعديعدىصعصعةبنغالبووفد

.قلفرزدا

أنت؟منله:فقال

صعصعة.بنغالبقال:

؟الكثيرةالإبلذوقال:

قال:نعم.

لإبلك؟فعلتفماقال:

الحقوق.وزعزعتها،النوائبأذهبتهاقال:

سبلها.خيرذلكقال:

معك؟الذيهذامن،الأخطلأبايا:لهقالثم

عر.شاوهو،بنيا:قال

الشعر.منلهفهوخير،القرآنعلمهقال:

يحلألانفسهعلىوآلى،نفسهقيدحتى،الفرزدقنفسفيذلكفكان

قال:ذلكوفي.سنةفيفحفظهالقرآنيحفظحتى،قيده

مخاشعحدي!!رجليصبئوما

أريذهالىحاجةإلاالقي!مغ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

:الكتابفضل

)1(:الجاحظقال

خفةمعالدواوينوحسات،الدينكت!تالناسإلىيؤذيهوالذيوالكتاث

بمسامرلالكوقن،استنطقتهماوبليغ،أسكثهماصامثةحجمهوضغر،نقيه

لهالتجملإلىئحيجكولا،نشاطكأوقاتفيويدغوك،لئمنلكحاليفييبتديك

شئتوان،يخفشاووزوده،يخئازيارتهجعلشئتإنبزائبرلذوقن،منهوالتذمم

بعضك.مكانمنكوكان،ظفكلزوتمتنرقك

مناللسايئلبياقبذولاغييره؟عنذماإلىيحتاجلا،بنفسهمكتفوالقلغ

أخصىكاقاإذالخاصنخاصنعنكفهمواقاالإشارةولولا،اليدإشارةمنهاأموفي

الخاصقخاص!يكتفيوليس،طبقاتهأدنىأثهإلأ،العاثمبابفييدخلقدالخاصن

الخاضق.أخصنوبينبينهالتيوالطبقاثالعاثمعاماكتفىكما،أذاهعفاباللفظ

والرفيق،ينريكلاالذيوالصديق،يطريكلاالذيهوالجليسوالكتاث

تشتئطيك،لاالذيوالجاز،يستزيئكلاالذيوالمستميحيملذ،لاالذي

ولاباتمكر،يعامفكولا،بالمققعنذكمااستخرابخيريدلاالذيوالصاحئه

أطالفيهنظرتإنهوالذيوالكتاب،بالكذبلكيحتالمولا،بالئفاقيخذعك

وبخح،ألفاطكوفخم،تنانكوجؤذ،لساتكوبشط،طباغكوشخذ،إمتاغك

فيبهوغرفت،الملوكوضداقةالعوائمتعظيغومنحذ،صدركؤعفر،نفشك

كذومن،الفرممنالسلامةمعدفر،فيالرجالأفوا؟منتعرفهلاماشهر،

أنتقنتدفيبينالخلوسومن،بالتعليمالمكتسبببابالوقوكتومن،الطلب

منه.وأكرئم،خففامنهأفضل

.28-16/1الحيوان(1)



تخ!!اتمهار

صص،،،،
وكلهم،أعداءلهكلهمالناسأنعلىإلأيكتبههألاكتائاكت!تلمنوينبغي

كلء"،

ولا،غفلاكتابهيدعحتىبذلكيرضىلاثم،لهمتفرغوكلهمبالأمور،عالم

الطبيعةسكتافإذ،وغبئافتنةالكتابلابتداءفإنالفطير،بالرأييرضى

فيه،الثظرأعاد،وافرةالنفشوعادتالأخلا!،وتراتجغمت،الحركةوهدأت

وزدبمنأنقصقالسلامةفيطقعهوز!يكو!منتوقصفصولهعندقتتؤفص

الشاعر:قولمعنىويتففم،العيبمنخوكه

واكثازمجيئبهمتيبئحئتىخلوئهتغزالقوخ!الحديثإن

كل،صكل،كل

مايعتريهأنفيخافيشر،الخلاءمخبرفيكل:المثلفيقولهمعندويقف

المنزلةوأهل،خصومهفقبعندبعلمهخلاأو،وحذهفرسهأجرىقناعترى

صناعته.أهلمن

السامعيحتابخلاخثى،معانيهإفهامإلىمنهأحوبخشيءإلىالكتاثوليس

الشفقةألفاض!غقبهيرتفعمقدابىإلىاللفظمنويحتابخ،الروثةمنفيهلما

،جذايهذقيآنلهوليس،الكلاموؤخشيئالأعرابغريبمنويحالهوالخشو،

حذفقدالذيوباللفظ،اللبةيف!ثإلأينطقلاحتى،ويرؤقهويصفيهوينفخه

لم،ذلكفعلإنفإثهةفيهشؤبلاخالضاعادحئتى،زوائدهوأسقض!،فصموته

تعؤدواقدكفهمالثاسقلأنةوتكرازامزازاإفهافالهميجذدبأنإلاعنهيفقغ

عليهايعكسبأنإلاعاداتهمعلىتزيدلاأفهافهموصارت،الكلاممنالمبسوض!

علىلوقرأته،الاسمبهذاؤسمقدالذيالمنطقكتابأنتزىألا،بهاويؤخذ

كلائمسقإقليبكتابوفي،أكثزهفهموالما،الأعرابوبلغاءالأمصارخطباءجميع

أنيمكنولا،فهمهلماالخطباءبعصقولوسمعه،صمفيوهوعربي"وقديدور،

وتعؤدالأمر،جهةعزفقديكونأنإلىيحتاجلأثهةتعليمهيريدمنيففمه

.الكلامجميعمناسئخيرجالذيالمنطقيئاللفظ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

المسموعة:الإذاعة2-

مذهلأتطوزاأحدثقداعةالإذظهورأنعلىالدارسينمنالكثيرئجمع

إلىوالوصول،المسافاتعبورعلىالقادرةالوسيلةفهي،الاتصالوسائلفي

منهم.الأميينحتى،فئاتهمجميععلىالناس

الأرجاءكلفيلمستمعيناإلىوصلالذيالعالمفياعيالإذالبثأبدأنومنذ

المطبوعاتإليهمتصلتكادلاالذينأو،الأميينأولئكوبخاصة،والأنحاء

أوفيوالقفار،الصحارىفييعيشونالذينكهؤلاء،والمجلاتوالصحفكالكتب

ائمخبير،بمنزلةلهمالمسموعةالإذاعةصارت،الجبالشعففيالبعيدةالأرياف

والترويحية،،والتثقيفية،والتعليمية،الإخباريةفالبرامج،وائمثفف،والمعلم

قميةوطرق،تأثيريةوسائلمنلهاماجانبإلى،الوسيلةهذهفيبوضوحتمثلت

ولذلك،العمريةوالفروقللقدراتولمراعاتها،وجذابةمشوقةوطرائق،تعبيرية

وتزويدنا،جتماعيةوا،وعلمية،ثقافية:تغييراتاثإحدفيوظيفةتؤديفهي

وثمميتها.،وتكوينها،الاتصالبمهارات

لكوذ،المقروءةالوسائلتأثيرهفييفوقيكادالوسيلةهذهتأثيرفإن،شكوبلا

فيسواءوالمتعلمفالأمي،السامععندالقرائيةالقدراتحاجزعبورعلىلقدرتها

:مستوياتثلاثةخلالمنالوسيلةهذهتقدمهماإلىننظرونحن،الاستماع

اللغةتكونحيث،المقدمةللموادالجيداللغويالإعداد:الأولالمستوى

.الأساسهيالصحيحة

وفي،ارتجاليةموادمنوالمثقفونالمتعلمونيقدمهما:الثانيالمستوى

قدرالسليمةاللغةاستخدامعلىتحرصالتيالوسطىاللغةنجدالمستوىهذا

.اللغويالمستوىفيوانخفاضارتفاعمنالارتجاليشوبمامع،الإمكان



تخ!!اتمهار

منوالاجتماعيةالترفيهيةالبرامجفييقدموهوما:الثالثالمستوى

.متعددةعاميةبلهجاتتقذموموادبرامج

اللغةإيصالفيمقبولأمنهخاوالثانيالأولالمستويينفينرىونحن

فتتركز،ميسرةويجعلها،اللغةهذهأبناءعندالسماعلغةئوخدمما،الصحيحة

وأفئدتهم.ألسنتهمعلى

شرقناأقصىمنالعاميةاللهجاتبينيخلطالذيالثالثالمستوىأما

السلبيتأثيرهجانبإلى،والارتباكالحيرةفيثير،الأقصىغربهإلىالعربي

السامع.لغةعلى

المرئية:الإذاعة3-

وسائلجميععلىتتفوقفهي،وخطورةالأكثرفاعليةالوسيلةهذهئعد

والقدرة،بيةالجاذوشذةالتأثير،قوةفي،والمسموعةوالمقروءةالشفويةالاتصال

.الفئاتجميعاستهواءعلى

علىيطغىيكادالتلفاز()المرئيةالوسيلةلهذهوالشاملالفاعلوالتأثير

مشاهدةقمسبة،أوقاتهميسرقيكادبل،واهتماماتهمالمشاهدينمنعديد

الإعلامية،والدراسات،الإحصائياتتشيركماعاليةنسبإلىتصلالتلفاز

،الفضائياتظهورمعويزيديمتدالتفازأمامالمشاهدونيقطعهالذيفالوقت

نفس)يشاهدونالجميعلأنالأفكارةتوحيدعواملمنئعدالتفازجعلمما

والأذواقوالثقافةالفكروالمعاييروحدةتحقيقعلىفهويساعد،المؤلرات

الطفل،حياةفيالخبرةمصادرأكبر)منيعد"التلفازفإنولهذا)1((الجمالية

)2((.التربويةالعملياتشتىفيفهويشارك

25.ص:المربيللتلفزيونوالاجتماعيةالنفسيةالآثار(1)

23.ص:الفضليراشدد.الأطفالعندالقراءةعادةعلىالتلفزيونمشاهدةأثر2()



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

بمسؤولياتثمهضأنعلىقادرةيجعلهاالوسيلةلهذهالبالغالأثرفهذا

فيوالتهذيب،اتدوالعا،بالسلوكوالرقي،والتثقيف،التعليممثل:منجمة

كما،الأمثلالوجهعلىوتوظيفهااستخدامهاأخسنمااإذ،والعباراتالألفاض!

واضحة.سليمةلغةعلىالأمةجمعتستطيعأنها

المشاهدين،علىالسلبيةالآثاربعضلهافإن،الوسيلةهذهإيجابياتومع

،الأطفالعندالقراءةملكةتعطلالتلفازمشاهدةأن)ترىالدراساتفبعض

.(أيضاالتفكيرملكةئعطلثغومن

،وراءهطائللافيماواضاعته،الوقتإهداركذلكالسلبيةالآثارهذهومن

ئدفرالتيوالبرامجوالمشاهد،والدينللعقلالمخربةالمسلسلاتتلكوبخاصة

.والأخلاقالأذواق

الناجحالاستخدامفإن،والسلبياتالإيجابياتعنئقالماكلومع

الوسائل،هذهعنالمسؤولينعلىالأساسفييعتمدإنفاالوسيلةلهذهوالفغال

البرامج،يعذونالذينائمعذونوهم،الخططيضعونالذينالمخططونفهم

المهموالموضوع،الدقيقفالتخطيطللجمهور،يقدمونهاالذينالمقذمونوهم

كل،والتعبيريةالفنيةالتأثيراتجانبإلى،والمشوقالصحيحوالتقديم،والجاد

التحصيل.نافعة،التوصيلجيدةوسيلةإلىيؤديذلك

الداخلية:الشبكة!ا-

الحديثةالتقنيةالوسائلمنهي(الإنترنت)العنكبوتيةالشبكةتسمىأوما

للعلمعنوائاأصبحتحتى،والمكانوالزمانالإنسانعلىنفسهافرضتالتي

كلجمعتبل،والأغنىوالأسرعالأسهلالوسيلةوغدت،والثقافةوالحضارة

المسموعةاعةوالإذ،والمجلة،والصحيفة،والمكتبة،الكتابفهي:،السابقةالوسائل



تخ!!اتمهار

والخصائصالصفاتهذهكل،الاستشاريوالمركز،المعلوماتوخزانة،والمرئية

الوسائل.هذهمقدمةفيجعلهامما،الداخليةالشبكةبهاتتمتعوالمزايا

مزاياها:أهمومن

وتخزينها.ونسخهاالمعلوماتعلىالحصولسهولةا-

فيالمطلوبةوالقضاياالنصوصعنوالتنقيبالبحثعلىالقدرة2-

البحث.

المختصينومخاطبة،والنصوصالمعلوماتعنالسؤالإمكانية3-

حثين.والباوالعلماء

وشمر.سهولةبكلوالمعلوماتوالأخبارالنصوصإرسالمنالتمكن4-

والإملائي.اللغويوالتصويبالتصحيح5-

المختلفة.اللغاتإلىالترجمةوأخيزا6-

بعضلهايبقى،إيجابياتهامنذكرناهماكلومع،الشبكةهذهلكن

المعلوماتبعضصدقمنالتأكدعدممثلمن،لهانتنبهأنيجبالتيالسلبيات

المواقعبعضجانبإلى،الأخباروالمعلوماتبينأحيائاوالتناقض،الواردة

والعواطف.والأفكارالآراءعلىوالتأثير،والدسبالتخريبالمهتمة



الثانيالباب

مهاراتبسبعفصولسبعةفيهويندرجالتحصيلية،المهارات

الإلقاء،ومهارة،التحدثومهارة،القراءةومهارة،الاستماع)مهارة

.(والجوابالسؤالومهارتا،الخطابومهارةالحوار،ومهارة

.الاستماعمهارة:الأولالفصل-

(.السماعإلىمحتابخعلبم)وكل

/1.6والشعراءالشعرقتيبةابن





الأولالفصل

الاستماعمهارة

والإصغاء(.،والإنصات،والاستماع،السماع):ومصطلحاتألفاض!ا-

أهميته.2-

أهدافه.3-

4-وسائله.

5-تحققه.

.الاستماعفينصوص6-





تخ!!اتمهار

شمئآتغثمو%لاأئهئكئمئطؤدقينآخرجكئمؤأدئةأ:تعالىقال

النحد.!!!مثكروتدقلكغؤالأيذؤألأئم!نزآلتتتغؤضدتكئم

منتعد"المهارةهذهلأنةالحواسهذهبخفتيالتعلمربطتالكريمةوالآية

اللغة،امتلاكإلىهووسيلتنافالسمع.والمعرفةالعلملتحصيلالمهاراتأهم

آياتفيالسمعأهميةإلىالنظرالكريمالقرآنلفتوقد.والتعلمالفهموالى

ئئعثهموآتمؤقئيممتمعونألذينيمتمتجيبثماتتامثلأ:تعالىقولهمثلفي،عديدة

.مالأنعا!!يزتجفو!إتيؤئمآلته،

فإن،وأهميتها،ومكانتها،دورهاومعرفة،المهارةهذهقيمةولإدراك

ومن،إليهانسعىالتيالأهدافإلىتوصلناأسئلةمنسنطرحهعماالإجابة

الآتي:نطرح،بالأذهانتخطرالتيالعديدةالأسئلة

؟بالسماعالأذنحاسةقيمةما-

التعلم؟فيدورهاوما-

وأنواعه؟،ومميزاته،الاستماعأهميةوما-

؟وتطويرهتحسينهوسائلوما-

والإصغاء؟،والإنصات،الاستماع:مصطلحبينالفرقوما-

؟الاستماعتحسينوسائلوما-

عنالإجابةلنايتيح)1((السماعإلىمحتابخعلبم)وكل:قتيبةابنقولولعل-

الكريم.الوهابإياهاوهبناالتيالعظيمةالمنحةهذهعلىويقفنا،الأسئلةهذه

.1/6ءلشمراوالشمرا(1)



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

،"السماعمثل:،والمصطلحاتالألفاض!منمجموعةأسماعناعلىوترد

فيتحملأمواحد؟معنىاتذهيفهلوالإصغاء،،والإنصات،والاستماع

والمختلف؟المؤتلفالمعنىذاتهافيوتجمع،تعذذاطياتها

ومن،الدلالةفيالفروقبعضعلىتطلعنااللغةمعاجمفييسيرةجولةولعل

،)السماعوهي:،أذهاننافيتتداخلقدالتيمدلولاتهاتوضيحنحاولخلالها

صغاء(.والإ،نصاتوالإ،ستماعلاوا

8السماع

إرادية،غيروهوعملية،الأذنفيقوةخلالمنالأصواتإدراك:تعريفه

،نرضاهوما،نعرفهلاوما،نعرفهمانسمعقمحن،مشقةأوجهدبذلدونتتم

.نأباهوما

وتسفعواليهلهواستمع،الأذنحص:السمع"(:)1العربلسانفيوورد

.(سمع)مادةتسمعهشيءمنالأذنوقرفيما:والسمع،أصغى:إليه

استجابأي،حمدهلمناللهسمعالمصدي:كقول،الإجابةبمعنىوالسمع

.دعاءهالله

8لاستماعا

مقصودةعمليةالاستماعيكون،مقصودغيرعملأالسماعيكونبينما

إلى:تحتاجيجعلهاماالجهدوبذل،الاهتماممنفيها،المسموعلذات

السمع.إلقاء-

القلب.إحضار-

.)سمع(مادةالمربلسان(1)

001

!ه



تخ!!اتمهار

.يقالفيماالتدبر-

ذلكلناويظهر،والقبولبالإجابةثغ،بالفهمثغ،بالسمعأيبدفالاستماع

أذاهاكمفوعاها،مقالتيسمعامرئوجهالله"نضئر!رو:الرسولقولمن

)1(،.منهلأفقهفقهحاملفزبئيسمعها،لممنإلى

.الاستماعخطواتهيوالإجابةوالوعيفالسمع

8لانصاتا

للحديث،والاستماغهوالسكوثالإنصاث"منظور:ابنقال،السكوتيعني

إنصائا:!يمضثأنصت":الأثير)2(بناوعندإليئ"استمعواأي:،أنصتونيويمال:

وهو،والسماعالسكوتالإنصاتمنفالمقصود"مستمعسكوتسكتاإذ

إلى:ويحتاج،بالجوارحوانصاث،باللسانإنصاث:إنصاتان

.التحدثعدم-

.وجوارحفكزاالسماععنالانشغالعدم-

والبصر.السمعحاستيفيالانتباهتركيز-

الإنصاتأنرأىمنعندالفرقبعضويبدو،المواقعيتبادلانواللفظان

لمج!:اللهقولفيلمنهمااليسيرالفرقويتضح،بالأذنينوالاستماع،باللسان

ا!عراف.أ!ترخمؤنلغقكئمؤآنصمؤاتةف!ستتععؤأانمآتفؤفيركثقىإذاأ

.والإدراكالفهمليتحققةالإنصاتمنللاستماعبدولا

فتئبئفزفيئتئغةخئتىفخمقةخبيثايئاقميغافزأالفهتضئز5:وروايته4157-برقمأحمدرواه(1)

حديثامنامممعمرأااللهتضر5:بروايةوفيه3662رقمداودأبيسشوفيقطيتي".يقتةأخقمد

..".يبلغهحتىفحفطه

62.صهجالسائرالمثل)2(

101



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الاصغاء8

أماله(:وسمعهرأسهإليهأصغى":العربلسانفيجاء

إلىتميلكأن،بالجسدظاهرئاالميليكونفقد،ومعنويحسيوالميل

تميلبأنداخلئايكونوقد،وجسدك،ورأسكبسمعكمنهوتقترب،محدثك

ققذآدئماؤتؤتآإنأ:تعالىقال،والقلببالجسديكونفالإصغاء،بقلبكإليه

التحريم.!ئلوبكقا!صعغت

ؤليزضتئيآلأخرؤئؤعنوتلالذينآآئذةإثتوق!لنقحقغ!:لىتعاوقال

ا!نعام.!أئقترمؤهمتمممقاؤلتقترفوأ

صيمصت،واللسان،تسمعفالأذن،وتوافقتالثلاثةالأمورهذهاكملتافإذ

.الاستماعمنالمطلوبتحققفقد،ئصغيانوالقلبوالجسد

8لاستماعاأهميلا

منهاثمفذنافذةهيوانما،الأصواتلعبورأجوفممزاالأذنليست

ونغماتها،الحروفهذهأشكالنتمفىطريقهاوعن،وصورهاالحروفأصوات

قديفاالتعليميةالمناهجكلفإنهنامن،التعلمفيالبدءنقطةهيفالأذن

للتعفم.السليمالمنطلقلأنهاالسماعةبلغةتهتغوحديثا

تكوينفيوالمشاكفةوالتلفيالسماعأهميةإلىالقدماءالعربفطنولقد

السليمةاللغةلسماعالباديةإلىأبناءهمإرسالهمفكان.عليهاوالاقتداراللغةملكة

لنايبين!رالكريمرسولناوهذا،اللغةلاكتسابومعبزا،الفصاحةإلىطريفا

سعد،.بني!ونشأثتأدييي،فأحسنرني"ثنيأ)1(:فيقول،فصاحتهسبب

/1.3والأثرالحديثغريبفيالنهاية(1)

201
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.السماعفيتكمنوثمميةاكلسائااللغويةالقدرةأقيبثنالحديثوهذا

وتكوينالفصاحةفيوأهميته،الصحيحالسماعأثريذكرالجاحظوهذا

،الأسماع!ألذولاآتق،ولاأمتغهوكلدخ!الأرض!"ليس)1(:فيقول،اتمقكة

،للبيانتقويئاأجوذولايئساني،أفتقولا،السليمةبالعقولاتصالأأشذولا

البلغاء،.والعلماءالفصحاء،العقلاءالأعرابحديثاستمايمطولمن

اللغة)توخذ:اللغةملكةعلىالصغيرحصولكيفيةفيفارسابنويقول

علىعنهماللغةيأخذفهووغيرهما،أبويهيسمعالعربيكالصبياعتياذا

ذويالثقاتالرواةمنسماغاوتوخذ،ملقنمنتلقئاوتوخذالأوكات،مر

المطنون(.وئئقى،والأمانةالصدق

من89%نسبةعلىيحصلالإنسانأناليونسكوتقريراتأحدفيوردوقد

والبصر.السمعطريقعنمعلوماته

وقتهمنالاستماعفيالطالبيقضيالإحصائيةالدراساتإحدىوفي

52%.إلىترفعهاالإحصائياتوبعض45%يومئا

لتحصيلالأساسيةالمهاراتأحدهوالاستماعأنفيالأهميةتكمنإذن

،والأشياء،للحقائقوالإدراك،الفهمحسنيتملاإنهبل،والمعرفةالعلوم

وأتقناه.استخدامهأحسناإن،بهإلأوالمسائلوالأفكار،

اإذالسلبيوالأثر،الصوابهوالمسموعكاناإذبيالإيجاالأثر:والنتيجة

هوالخطأ.المسموعكان

.1/47والتبيينالبيان(1)

01لأ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

8الاستماعهدافأ

الآتي:فيإجمالهاونستطيع،وتتنؤعالاستماعأهدافتتعذد

.اللغويللنمووسيلة-

والتعلم.والتعليموالإدراكللفهموسيلة-

والتمكن.للحفظوسيلة-

.والاحترامالعلاقاتوكسبوالتواصلللاتصالوسيلة-

بالآتي:الاستماعمهارةوترتبط

الفهم.علىالقدرة-

والتفاعل.والاهتمامالانسجامعلىالقدرة-

والتعليل.والتحليلالتفسيرعلىالقدرة-

والنقد.التقويمعلىالقدرة-

8الاستماعوسائل

.السماعلموضوعقصذايقصدالمستمعأنبدفلا،والنيةالقصد-

والبدني،النفسيالاعتلالإنحيث،والبدنيةالنفسيةالصحة-

عنتصرفالتيالصوارفمنوالبدنالنفسبحاجاتوالانشغال

.الاستماععمليةتشويشإلىيؤديمما،الاستماع

علىأن:والمتكلمالسامعتذكرةفيجماعةابنذكروقد،الهيئةحسن-

وأن،نظيفهما،والثيابالبدنمتطهر،الهيئةكامليكونأنالمستمع
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تخ!!اتمهار

ولا،نعاسحالفيلا،صافئاوذهنه،الشواغلمنفارغاقلبهيكون

!يمال،لماصدرهلينشرحةذلكنحوأوعطشأو،شديدجوعولا،غضب

يسمعه.ماويعي

8والاستماعمهارةتحققكيف

واهتمامات،وأدائية،معرفيةأساليبخلالمنالاستماعمهارةتتحفق

بالآتي:نقومأنعليناالجيدالاستماعهدفإلىالوصولفيننجحولكي،وجدانية

منها.نتبزمولا،نألفهاعادةلنايصبحبحيث،الاستماعتعود-

يقومتدريبخلالمنالاستماععمليةفيالجيدانوالتحكمالضبط-

فيها.نستمعمرةكلفيأدائناوتقويم،ذاتيةاختباراتعلى

والتحمل.والصبر،المسموععنالانشغالوعدم،المتابعةعلىالقدرة-

أولأ.والفهمالاستفادةإلىالقصد-

نسمع.فيمانعرفهلاومانعرفهمابينالتمييز-

عنه.للسؤالفهمهعدمنستطيعماتحديد-

يكونقدالتيالنقاطعندبالوقوف،بالسماعالنقديالحستدريب-

رأي.فيهالنا

والعاطفي.الموضوعيوبين،والنظريات،المثبتةالحقائقبينالتمييز-

ترتبط،معينةأخرىوسائلخلالمنالمهارةهذهفتحفقوأخيزا

الكفيلةالوسائلتوافرتوكلما،والحال،والمكان،والمسموع،وائمسيم،بالسامع

ووضوح،المسموعالموضوععلىوالإقبال،السماعفيكالرغبة:جيدسماعبضمان

ولحالةلموضوعهوالمراعي،المقبول،الصادق،الواعي،الفطنوائمسمع،افالأهد

ونجاحه.الاستماعتحقيقإلىذلكيؤدي،السامعين
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

8نوعانالسمع

،الظاهرةالعمليةهذهفييشتركونانهمبآذيسمعونمنجميعكاناإذ

وراء)فمن،السطحعلىتبدولاالسمعمنعمليةفيجميغايشتركونلافإنهم

المؤمنون،بهيسمعآخر،وابصارآخرسمعالظاهروالإبصارالظاهرالسمع

وهبهمماعطلواقد،يبصرونولايسمعونلاعداهمومن،الموكمونبهويبصر

ائاآذدهؤلاءيثبت،الكريمالقرآنفيوردوماوالتد"بر)1((الفهمأدواتمنالله

تعالىفقال،المرجؤةالفائدةتفدهمولم،شيئاعنهمتغينفلم،وعيوئاوقلؤيا

فلؤلبفتمؤ%لإلنم!أتجيئئئ!ميرالحهئردزآتاأوثقذذلك:عليهمينعى

أورؤثبهذكألألقترجمقآيتمتقفو!لأادانةؤلهئمبهايئعزوبئلأآغينؤكغتهاتققفونلأ

.الأعراف!آنقملؤئئممأؤتبهلثآضؤفتمتل

كعاثثغوجعقنامي!ئتهئبهغييمآإنمتهتهغإؤتقذ:تعالىوقال

إذلثئ:ينآق!دئهمؤلأإلقنزفتمؤلاصففتمعتهئمآغتىقمأؤآئذيرؤأبقنزا

.ا!حقاف!أيتمتتهنر؟ونئاكالؤابإءجمهموصاقآلئوئاتئئتخحدوتلؤأتم

منالعجبيصيبهالكريمالقرآنفيالسمعآياتعلىللتركيزوالمتأمل

.مرة85Iمنأكثرومشتقاتهوأدواتهالسمعورود

8الاستماع!نصوص

لطيفلا8وتوجيهاتنصائح

لكخعلفإنمافمك،منئكأ)2(:)أنصفقولهالدرداءأبيعنيروى

تمحلم(.فماأكثرلتسمعواحذةوفغئانأ

8.ص:الكريمالقرآنوالبصرفيالسمعآياتفيالملميالإعجاز(1)

./117الحيوان(2)
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تخ!!اتمهار

الشاعر)1(:يقولذلكوفي

المعتاداجماح!فرطوتؤنلجامةاللسانعنتخلعنلا

أخاداتكونبموجزةإلأالكلاي!فلائجبئمناثنت!وعن

فرادىالمقالوجارحةمثنىبألةالاستماغخصنفاللة

)2(:وابصةبنسالمقال

وكرافاحشةكلعنبهكأنسمعةالفواحلثقينفيالفتىأخبئ

فجراكائلذولاخيزامانغاولايذاباسفالاالصئدردواعيسليم

حسنتعئمكما،الاستماعحسنتعئمبني،يا)3(:لابنهالحكماءأحدقال

بحديثه،إليكئمضيحتى،المتكلمإمهالكالاستماعحسنفإن،الكلام

تعرفه.أنتحديث!المشاركةوتركوالنطؤبالوجهوالإكبال

يهديكالكلامكانفإن،الكلامتتعلمكما،الصمتتعئم4(:آخزوقال

تنعلمينبهاتأخذخصلة:خصلتانالصمت!ولك،يقيكالصمتفإن

منك.أجهلهومنجهلبهاتدفعوخصلةمنك،أعلمهو

والكتابلا8اعالسم

منأكثزكتئهتكونأنمنئذولا،يكئرسماغهحتىيعلغلافالإنسان

شقامجه.

منها)5(:،الأمثالمجمع!وردتالسماععنأمثال

w.1/1نفسهالمصدر(1)

./117نفسهالمصدر(2)

./117نقسهالمصدر3()

./117السابقالمصدر(4)

./1174للميدانيالأمثالمجمعانظر5()
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

للناشد.المندهإصاخةأصاخ-

والمنده،الزاجر.،والناده.الشيءينشدالذيوالناشد.السكوت،الإصاخة

فأمسك.عجزثم،الطلبفيجدلمنيضرب.ل!بلالزجرأي،الندهالكثير

.الشجاعإطراقأطرق-

المتلمس:قالالأمور.فيالداهيللمفكريضرب.الحيةيعني

لصفمااللثئجايملنابيهمساغاأرىولوالشجايمإطراقوأطرق

.القرى!النعامةإنكراأطرق-

كرواقالكرواقوجمع،الكرواقمرخمإنه:ويقال.نفسهالكرواقالكرا:يقال

بهتلفظماانتشاروتوقاسكت:لهفيقال،ويتكلمغناءعندهليسللذييضرب

بأخفافها.فتدوسكتأتيكأي،القرىفيالنعامةإق:وقولهم.يتعقبهماكراهة

سميت.السماعبأذن-

شأنهاإذنبسماع،الكلاموتقدير.يفعلهثمالجوديذكرللرجليضرب

وتفعله.الجودذكرمنتسمعبماجواذاسميتإنماأي.اوكذبكذاسميتالسماع

لملازمتهاالسماعةإلىالأذنوأضاف،لتهنئهانئاسميتإنما:كقولهماوهذ

كرهاواذأي.أسمائهاأحسنوسمهاقال:كماالذكر.بمعنىتكونوالشممية.أياه

علىيحثه،وشكرتذكرتجودكمنسمعبما:المثلومعنىأسمائها.بأحسن

قولك.منالأذناقسمعتهمايصدقفعلكأقمعناه:الأمويقالالجود.

سني.لهاأكرعأنمخافةةأذنيعليهالبستكلمةربئ-

:الأذن!كيلتعبارات

صغرها.الصثمع:
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الصئغر.نهايةفيكونها:السكك

الوجه.إلىواقبالهمااسترخاؤهماالقنف:

الخطل:غلظهما.

:يقالالصثممترتيبفي

وقز.بأذنه

صمغ.فهو،زادافإذ

طرلمق.فهو،زادافإذ

فهوصلخ.،الرعديسمعلاحثتىزادافإذ

تخ!!اتمهار
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الثانيالفصل

القراءةمهارة

لخبئيقآلإلنمتقضقق!ضققآلدىزئذبأشيرأاثرآ:وتعالىتباركاللهقال

العلق.!!ألأكزئمؤرئكآقزآ!

مسعود،بنعبداللهمن:أربعةمنالقرآن"استقرئوا!رو:اللهرسولقال

جبل،.بنومعاذكعب،بنوأتيئ،حذيفةأبيمولىوسالم

أهميتها.ا-

وأهدافها.غاياتها2-

اكتسابها.وسائل3-

أنواعها.4-

تثميتها.5-

.القراءةعلىنماذج6-

228.ص4ج'4بابالبخاريصحيح(1)





تخ!!اتمهار

ا+أهميتها8

ا!سلامرسالةبدءفيا!رضلتعانقالسماءمننزلتكلمةأولأإأفرآ

!رو.الرسولقلبعلىالكريمبالقرآنالوحيونزول

ومن!رواللهرسولقلبفيلتسلكنزلتأإأفرآغيثمنالندىقطرات

اقرأ.أمةلتزهوحضارةتتفجرةوأنهازاينابيعأمتهقلوبإلىقلبه

كانت،وخيرهابنورهالتعمهاالنورانيةبحروفهاالأرضتزهوكلمةفأول

.!أفرآ!لأكلمة

بيناتصالأول!روفينبيهلمجإدىاللهمنهذاأإأفرآا!مرفعلإن

سورةأولفيكلمةأوللتكونةالخاتمةالسماويةالرسالةلبدءوالأرضالسماء

بفعلإيجابأمرمأمورونأنناعلىواضحلدليلالمحفوض!الكتابفيثمزل

.أخرىدونطائفةأو،كمةدونكمةبهئخضلمعامأمرهوالذيالقراءة

التزامه،ووجوب،لزومهليؤكدأإاثرآ:تعالىقولها!مرفياهذتكراروان

القراءةفعلأنعدىديدلوتعالىتباركاللهباسماقترانهوان،أحدمنهيعفىلا

الارتباطاوهذالقدير،العديباللهمرتبطمنهوالهدفوتوجهه،وقصدهنيتهفي

وأهميتها،فائدتهاوعظيم،وعلومكانتها،درجتهاورفعة،سموالقراءةعلىيؤكد

الربط.هذاكانماذلكولولا

للتوجيهالألفاض!ترتيبمنيلحظوألفاظها(العلق)سورةلمعانيوالمتدبر

منها:أمور،عدةبالقراءةبالأمرالكريمالإلهي

للجميع.فالقراءةأإاثرآا!مرفعلعمومية-ا

للنفعتكونبحيث،الجليلةوالغايات،الساميةبالأهدافالقراءةربط2-

.والآخرةالدنيافي
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

.الإنسانبخلقالبدءحيث،بالبحثمرتبطةفالقراءة،للعلمالتوجيه3-

دربيعودفالفضل،نعدملمماعدمناالذي!اللهمنالعدمأنإفادة4-

لنا.تعليمهفيوتعالىتباركالعزة

منللمتعلمتحصلقدالتيللنتائجوالطغيانالاغترارعنالنهي5-

إلىوليعد،وطريقهاأساسهاهوالعلمإذ،والجاهالمالعلىحصول

الأولىفيالفضلفله،لمج!خالقهإلىحصثلهماكلوليرد،خلقهبداية

وعطائه.بمنهالمشكور،بفضلهالمحمودفهو،والآخرة

مكانةعلىيدلعدذاالكريمالقرآنوقراءةبالقراءةالأمروردوقد

تقومتغلآأتكزتلأأإن:وتعالىتباركالفهقول،ذلكمن،ا!سلامفيالقراءة

ؤآلنتتهازغيزآلئليقورؤآدلهتقثثلدينآينيزظآيقةؤثفثةؤيقعقموآلل!ثليئينآدقئ

ضسصتئمنكلسميكونمآنغيئانآئفؤمنتتمئ!رتاوأفأقؤلخيمقتابتخثؤلقآن

سمبيل!قئقتلؤ!ؤةاخزونأدئرفضل!ينتتتغؤ!آلارصنيفيتقيبؤ!وإخرو!

ح!نأؤتاقزضماآدتةؤآمترض!و(ألزبموةاتو(وآلفحقؤةؤآميموأيتأتيشرتاقآقرةوأآلت!

غفوآقةإنآلتهآتجرؤأشتغؤواختنصأبزآغنهغهؤآلئرغذتحاورضريقلأنف!مم!ئقوموأ

المزملى.!أزحئم

أموزاتبينحالكلوعدى،حالكلفيتعالىاللهبأمرالقرآنفقراءة

ديستالقرآنفقراءة،قرائئاربطا!اللهبكتابالمسدمربطأودها:عدة:

لهاالعبادةوهذه،عبادةهيوانفا،فقطالوقتإزجاءأو،للتعليممخصصة

النفس،وتربية،الطباعتهذيبمنالتربويةغاياتهاولها،التعبديةغاياتها

بحورفيليخوضةالمهارةهذهامتلاكعلىالقارئإقدارمنالتعليميةوغاياتها

المختلفة.ميادينهاإلىثمقله،أخرىقرائية

M
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تخ!!اتمهار

فيأي.المزمل!!ا!أؤزيئنأئفؤ:لىتعاقال:ةءلقرااصفات:نيهاكا

ئرييلأ!:أحروفوتبيينوتمهلتؤدةعلىاقرأهأيالقياممنذكرماأثناء

عدها.منالسامعيتمكنبحيث،بليغا

وب!اللهرسولأنوجههتعالىاللهكرمعديعنالمواعظفيالعسكريوأخرج

الشعؤهذتهذهولاالدكل.تثزتتثزةولاتبييئا"بئتة:فقالالآيةهذهعنسئل

،.آخرالسورةأحدكمهغيكقولا،القلوببهوحركواعجاكبه،عندكفوا

الليل،صلاةمنلكمتيسرمافصفواأيأايئآلفؤينتتشزتا!أقزوأ

علىالكلام:وقيل،أركانهابسائرعنهاعثركما،بالقراءةالصلاةعنعثر

فالأمرفي،السياقمقتضىعنبعدوفيه،بعينهاالقرآنقراءةطلبمنحقيقته

)1(.للوجوبالموضعين

درجةيرفع!رواللهرسولدوجدنا،العطرةالنبويةالسيرةنتمدىودورحنا

لاالتعليمإلزاميةفرضمنأولفهو!رو،إلزاميةويجعلها،المالعلىالقراءة

المعفم.علىبل،فقطالمتعلمعلى

وأهدافها8المهارةهذهغايات

الأساسية.ووسيلتهوطريقته،وبؤائهالعلمبابالقراءة-ا

.الذاتوتطوير،الخبراتاكساب2-

لديها.والفضائلالقيموترسيخ،وتربيتها،الشخصيةصقل3-

.العلومفيوالتعمق،البحثعلىالقدرةإكساب4-

21/193.الألوسيئقسير(1)
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8القراءةمهارةاكتسابوسائل

والسهولة.والوضوحوالرغباتالميولحيثمن،وكفانوغاللقفوالانتقاءالاختيار-ا

ونوغا.كفاالقراءةفيالتدرج2-

.محذدةقرائيةخطةوضع3-

.النوموقبلالانتظار،وفتراتالسفر،في:الضائعةالأوقاتمنالإفادة4-

تحتها.خطوطوضعأو،الكتابهامشعلىالرئيسةللنقاطالتدوين5-

.القراءةعلىالمستمروالتدريبالممارسة6-

8القراءةأنوخ

والأداء،بالمفهومالتقسيمهذاويرتبط،أنواععدةإلىالقراءةتقسم

المرجوتكونالهدفأومنهاالغرضفحسب،والطريقة،الغرضأووالحاجة

والترفيه.والتسليةللمتعةأو،لمشكلةحلأو،تساؤلعنأول!جابة،للمعرفة

(.)صامتةسريةأوجهريةتكون،الأداءوحسب

الآتي:فيالقراءةأنواعألخصولعلي

الطريقة:حسبأولأ:

ابتكارية.أو،متصفحةأو،ناقدةقراءةتكونفقد

والمقارنةبالتحليلوتتصفوالتدبر،والفهمبالعمقتتسمفالناقدة-

.النقديللرأيللوصولةوالاستنباط

إحاطةتريدالتيالسريعةالحدريةالقراءةتلكفهيالمتصفحةأما-

وأ،كتاباستعراضأو،صحيفةأو،مجلةكقراءةخبر.أوبفكرةعجلى

السريعة.المتطلباتمنذلكغير
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بفكرةلتخرجوتتملأهاةالمعانيتتدثرالتيتلكفهيالابتكاريةوأفا-

وتعالى:تباركاللهكقول،مطورةأو،جديدة

محمد.!!أقفاثهآقكوءفىأشاتألفرةتسذترونآقلآأ

ضمنها:ويندرج،الهدفأوالغرضحسبكانئا:

خلالمنالقرائيةالمعرفةبلوغالأساسوهدفها:التعليميةالقراءةا-

المعانيوفهم،والتراكيبالألفاض!فيالسليمالنطقونطقهاالحروفمعرفة

القراءاتأنواعمنهاثمطلقالتيالتأسيسقراءةهيوهذه،عنهاالمعئرة

.الأنواعبهذهالمرتبطةالأخرى

لقارئهاوينبغي،الدقيقالتخصصقراءةوهي:التخصصيةالقراءة2-

فالعلاقة،الدقيقبتخصصهالخاصةوالمصطلحاتوالرموزالمعانييستوعبأن

أسبابالدراساتإحدىأرجعتوقد،طرديةعلاقةالعلومفهموبينالقراءةبين

القراءةمنتمكنهمعدمإلىاللفظيةالرياضيةالمسائلفيالطلابضعف

قراءةعلىالقدرةأنإلىالرياضياتبتعليمالمهتمين)بعضوأبان،الصحيحة

منوتقفل،حلهاعندالطالبتعيقالتيالعوائقأهممنيعدوفهمهاالمسألة

المرحلةطلابمن92%أنإلىالدراساتإحدىأشارتوقد...فيهاتحصيله

%ا9وأن،القراءةفيضعفهمإلىاللفظيةالمسائلفيضعفهميعودالابتدائية

)1(.قراءتهتمتماتفسيرعلىقدرتهمعدمإلىمنهم

وفهم،اللغةمعرفةتأثيرعلىوالباحثينالدارسينمنالعديدأجمعوقد

.القراءةمهارةمنبالتمكنذلكوربط،معانيها

مجلة،الرياضياتمادةفياللفظيةالمسائلفهمعلىالممينةالقراءةواستراتيجياتمهارات(1)

--kYلمامسمود،الملكجاممة T&- I VT)،ص،امجلدهOYO.
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العامةكالكتب،التخصصعدامقروءكلوتشمل:التثقيفيةالقراءة3-

والتربية.،الاجتماعمن:،وغيرها،الشرعيةوالعلوم،والأدب،السياسةفي

التيالقراءاتمنلأنهاةوتشجيع،وممارسة،مرانإلىالقراءةهذهوتحتاج

والمعارف،المفاهيممنبعديدوتزويدها،وتهذيبها،الشخصيةصقلفيتصب

التوصيل.ومهاراتالقدراتإنماءفيتساعدالتي

واسع،ميدانالحرةوالقراءة،النوعاهذضمنالحزةالقراءةوتعد

شجرينبتوفيه،النقيوالحريةالاختيارهواءفيهئشمثغ،نهائيلاوفضاء

الحقيقية.والمعرفةالإبداع

وفعاليتهاوتأثيرها،الحرةالأنشطةمخرجاتمنفغالمخرجوالقراءة

هوايةطالبهافيتغرسيجعلهامما،والميولوالهوايةالاختيارحريةعنثمجم

إكسابهخلالمنفيهاوالثقة،النفسعلىالاعتمادفرصةلهتتيحكما،البحث

يكتسبخلالهامنالتياللغويةحصيلتهترفعكما،الذاتيالتعليمعلىالقدرة

.اللغويالاتصالفيمهاراتهوينمي

إلىتحتاجقراءةوهيالعلميلأ،بالبحوثالمعنيلأوهي:البحثيةالقراءة4-

والإيجاز،الاختصارعلىوالقدرةوالحيويلأ،بالسرعلأوتمتازوالتركيز،الدقلأ

يتطلبألايجبالمعلوملأعلىفالحصول،الطرقأقصرمنالهدفإلىوالوصول

هذهفإنهناومن،فيهاوالزهد،منهاالمللإلىيؤديمما،القراءةفيطويلأوقئا

.المطلوبالنصوالتقام!السريعبالنظرمتعلقلأخاصلأمهاراتإلىتحتاجالقراءة

الأداء:حسبالقراءةكانئا:

،(الصامتة)السريةأوالجهريةالقراءة،الأداءحسبالقراءةومن

الصم.كقراءةالإشاريةالقراءةأو،الاستماعيةأوالقراءة

W
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تخ!!اتمهار

منوالألفاض!الحروفبتحويلتقومالتيالقراءةوهي:الجهريةالقراءة-

.معبرةمنطوقةأصواتإلىصامتةرموز

هي:،ضوابطمجموعةإلىسليفايكونكيالقراءةمنالنوعهذاويحتاج

تختلفوالحروف،الأصليةمخارجهامنالحروفإخراجمراعاة-

حسب:أوردها،حرفاوعشرونتسعةوهي،الصوتمقاطعباختلاف

،)الهمزة:الشفتيننهايةحتى،الحلقأقصىمنوهي،الحروفمخارج.

،والكاف،والقافوالخاء،،والغينوالحاء،،والعينوالهاء،،والألف

لطاء،وا،لنونواء،لراوا،للدمواوالياء،،لشينوا،لجيموالضاد،وا

لثاء،وال،لذاوالطاء،وا،لسينواي،لزاوالصاد،والتاء،وا،لدالوا

يزيدبنمحمدالعباسكأبيوبعضهموالواوا،والميموالباء،والفاء،

حرفا.وعشرينثمانيةفتكون،حرفاالهمزةيعذلاالمبرد

لجيم،االثاء،التاء،لباء،ا،)الألف:كالآتيفهوالألفبائيترتيبهاأفا.

لضاد،الصاد،ا،الشين،السيني،لزااء،الرا،لذالا،لدالالخاء،الحاء،ا

،لنونا،لميما،للدما،لكافاالقاف،لفاء،ا،الغين،العينالطاء،الطاء،

لياء(.الوا!الهاء،ا

وترتيب،الأبجديةالطريقةوهي،الحروفلترتيبثالثةطريقةوهناك.

ضظغ(.ثخذقرشتسعفصكلمنحطيهؤزأبجد):كالآتيفيهاالحروف

لاالتيوالحروفالنطقفيالمستحسنةالحروفاللغةعلماءوناقش

ستةالحروفلهذهوجعلوا،النطقجهازفيمخارجهاعنوأبانوا،تستحسن

منها:مخرخا:عشر
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أرلبة

(.والهاءوالألفالهمزة)حروفلمطقومنه،أقصاهمنأولها،الحلقفيثلاثة-

الفمأولمعذلكوفوق،(والحاءالعين)مخرجومنه،الحلقووسط-

.(والخاءالغين)مخرج

الفممقذمإلىوأدنىذلكوأسفل(القاف)مخرجاللسانأقصىومن-

(.الكاف)مخرج

(.والياءوالشينالجيم)مخرجاللسانوسطومن-

(.النون)مخرجاللسانطرفومن(اللام)مخرجاللسانحافلأأولومن-

(.والسينوالزايالصاد)مخرجالثناياوأصولاللسانطرفومن-

(.الوالذوالثاءالظاء)مخرجالثناياوأطرافاللسانطرفوبين-

الفاء(.)مخرجالعلياالثناياوأطرافالسفلىالشفةباطنومن-

والواو(.والميمالباء)مخرجالشفتينبينومن-

ضمنتقع،اللغةأصحابمنآخرينعندوردتكما،الحروفرجومخا

هيئ،أكثروضوخابطريقةنوربها،مخرخاعشر

و(.،م،)بشفويةحروفثلاثة+

(.)فأسنانيشفويواحدحرف+

(.ض!،ذ،)ثالأسنانبينمنحروفثلاثة+

(.،ز،ص،س،د،ض،ط)تلثويةأسنانيةحروفسبعة+

ن(.ر،ال،لثويةحروفثلاثة+

ي(.،ج،)شغاريةحروفثلاثة+

(.،حع،قع،خ)كحلقيةحروفستة+

هـ(.،1)جوفيانحرفان+
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تخ!!اتمهار

والشديد،والرخو،،والمهموسكالمجهور،:أخرىتقسيماتوهناك

.الانخفاضوحروف،الاستعلاءوحروف،والمنفتح،والمنطبق

والأصل،والزيادة،والاعتلالالصحةإلى:أيضاالحروفوثمقسم

.()1والحركةوالسكون

ظهورإلىيؤديمنهاالحرفخروجحركةوضبط،المخارجهذهومعرفة

.للحرفالسليمالصوت

وضغ،،فتحمنالحركاتمعرفةإلىيحتاجوهذا،الألفاظضبصدكانئا:

ملفاالقارئيكونأنفيجبالشكليضبطلماواذوسكوبئ.،وثمويبنوكسبر،

والى،المعانيإلىسيتطرقالتشويشفإنذلكودون،جيذاإلمافااللغةبقواعد

الألفاض!علاقاتتمييزضوئهاعلىيتمالتيالإعرابيةالمواقعوالى،الكلمةبنية

إلخ....المفعولمنوالفاعل،الفاعلمنالفعلئعرفحيث،ببعضبعضها

اجمهريلا8معاييرالقراءة

مع،المعانيعنالمعئرالواضحوالأداء،اللغويةالسلامةتحققتاإذ

محمودالدكتورلخصهاالتيمعاييرهاتستتمالقراءةفإن،الصوتيالتوظيف

الآتي:فيالناقة

كلمة.كلمةوتجزيئهاالجملةكتبعيضوالتلكؤ،التر"ذالقارئتجنبا-

طبيعئا.تسلسلأوالئطقالصوتتسلسل2-

المقروء.النصفيالموجودالمعنىعنمعئزاوالتنغيمالثبزيكونأن3-

الآتي:فيتكمن،الجهريةوفوائد

l.3-53ص:الفصاحةسرانظر(1)
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الصحيحة.مخارجهامنبالحروفالنطقجهازإطلاق-ا

.الصوتطبقاتمعرفة2-

ذلك.وغيروالتعجبوالتساؤلالوقفمنحقهالكلامإعطاء3-

والمراجعة.الحفظمنالتوثقعلىتساعد4-

في:فتكمنسلبياتها،وأما

جهازبتعبللشعورةطويلةمدةالقراءةمواصلةعلىالقدرةعدم-ا

النطق.

معفوجودك،زمانأومكانكلفيالجهريةالقراءةإمكانيةعدم2-

والتشويش،إزعاجهممنخوفاوبينهاةبينكحائلأيقفمجموعة

عليهم.

لصامتلا(s)السريلاالقراءة

دون،والعبارالتوالألفاض!الحرو!العينانفيهابغئتاالتيتيلأاالذءةالقرا:وهي

مسموعلأ.وغيرخافتلأحركلأالقراءةخلالالشفتانتتحركوقد،للصوتإظهابى

إيجابياتها:فمن،أيضاوسلبيةإيجابيةجوانبالسريةوللقراءة

والتعب.بالإرهاقالإحساسدونالزمنمنطويللأمدةالقراءةإمكانيلأا-

عنويمعزل،بصمتتتمحيث،وزمانمكانأيفيالقراءةإمكانية2-

الآخرين.إزعاج

والسهر.والسفر،الانتظار،أماكنفيالطويلةالأوقاتقطعفيمفيدة3-

يبذلهلماةالجهريةالقراءةمنأسرعفهي،القراءةزمناختصار4-

.الأنفاسوالتقاطللراحةوقفاتومن،جهدمنالجهريةفيالقارئ
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سلبياتهاا:ومن

.القارئفيهايقعالتيالأخطاءمعرفةعدم-ا

التركيز.عدميشويهاقد2-

المستمع.تقيدالتيالجهريةبعكس،قارئهابحدودمحدودةفائدتها3-

للص!ا:القراءة

يتفاهملغةبوصفهااليدينبعبأصاحركاتإلىتحؤلتالتيالشفاهحركات

حديثة،طريقةليست،غيرهمعنويفهمون،البمضبعضهمإلىالصمبها

فتذكر،الأربيتراثناشخصياتمنإبداعيةلشخصيةالتراجمكتبوتعيدها

بلغالذيبالأطروشوالملقب،الأصمالأسديعثمانبنمحمدبنالرحمنعبد

فيفهم،لمكلمهالشفاهحركةإلىينظرأنباستطاعتهكاقأئهوفطنتهذكائهمن

الهواء.فيالكتابةقراءةيستطيعوكان،قولهيريدماعثه

فصيح،لنوئانحوئا)وكاققال:،عليهثنائهمعرضفيالفرضيابنذكر

،بالشفاهإليهيرمزوكان،القلمطويلبليغامرسلأالشعرجزلشاعزا،اللسان

)1((.فيفهم

علىرهشعاأوأكثر،امجؤذشاعزا)ويعده،الزبيديالأمراهذويؤكد

إخبارهالمرءأحهـثأفإذأصلخ،أصموكان،فصيحةأراجيزوله،العربمذاهب

.(21(بذلكويكتفيفيفهم،بشفتيهلهرمزأو،الهواءفيلهكتب

جماعية.أو،فرديةالقراءةتكونفقد،والجمعالإفرادحيثمنالقراءة

.362ص:الأندلسءعلطتاريخ(1)

356.ص:النحويينطبقات)2(
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التعليمية،البداياتقراءةوبخاصة،كبيرةأهميةالفرديةوللقراءة

إلىتحتاجأمورعنتبينهيإذ،للقارىءمهمةالتعليميةالفرديةفالقراءة

مثل:الأمر،بدايةفيتقويم

.اللسانفيالجلقيةالعيوب-ا

.اللسانفيوالبيئيةالاجتماعيةالعيوب2-

لنحوية.اءلأخطاا-3

.الكلامحقفيالأخطاء4-

في:تكمنفإيجابياتها،الجماعيةالقراءةأما

الخجل،منيعانونالذينأولئكوبخاصة،القراءةعلىالفزاءتشجيع-ا

والنطق.الصوتعيوببعضأو

التصويب.عنبمعزلالقراءةعلىالتدريب2-

في:فتقعسلبياتهاوأما

واللحن.،واللسان،الصوتفي:الفزاءأخطاءمعرفةعدم-ا

يقرأ.أولا،يقرأممنالتأكدعدم2-

الخرضى8حسبالقراءة

.الإمتاعوقراءة،ال!مميفوقراءة،البحثوقراءة،التعلمقراءةفي:أنوا!اوتكمن

والفهم8التعلمثقراءة

وينضم،المدارسطلابشريحةهيالمجتمعمنواسعةبشريحةترتبط

وكبازا.صغازااللغاتمتعلميفئةإليها

in
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والتحصيل8البحثقراءةاما

علمئا.والمتخصصينالجامعاتبطلبةالمرتبطةالقراءةتلكفهي

التثقيف8وقراءة

محدد،تخصصأو،معينبعلمترتبطلاالتيالموسوعيةالقراءةوهي

أو،تخصصهفيتعينهثقافيةحصيلةتكوينإلىورائهامنصاحبهايسعىوانفا

والإعلامي،الشرعيوالعالم،والسياسي،فالكاتب،والوظيفيةالاجتماعيةمكانته

معرفتهم،واظهار،مداركهملتوسيع؟القراءةهذهمكلإلىيحتاجونوغيرهم

(.بطرفعلمكلمنالأخذ)هو:الأدبتعريففيالجاحظقالولذلك

فأحسن،يوئاالمأمون)تكلم)1(:إنهالمأمونالعباسيالخليفةعنوقيل

الطب!خضناإنافداكاللهجعدنيأميرالمومنين،يا:أكثمبنيحيىفقال

لفقهاأو!،حسابه!هرمسفأنتالنجمأو!،معرفته!جالينوسىفأنت

،جوده!حاتئاكنتذكرالسخاءوان،علمه،!اضنيعكتةقرطالبأبيبنعليفأنت

إيثاره!مامةبنكعبفأنتالكرمأو،لهجتهصدقذر!أبوفأنتالصدقأو

(.وفائه!عاديابنالسموألفأنتالوفاءأو،نفسهعلى

مثل،الفراغأوقاتوتزجية،النفسعنللترويح:الإمتاعكراءةوتأتي

الحاجةوتشتد،والطرائفوالحكاياتوالأخبار،والرواياتالقصصقراءة

وحروب،اقتصاديةظروفمنالعصر،لضغوطنتيجةالحاضر،وقتنافيإليها

منالنوعهذايسرالإلكترونيةالتقنيةوتوفر،اجتماعيةومشكلات،دموية

الترويحمواقعإلىالدخولفتستطيع،والوقتالجهدعليكتوفرالتيالقراءة

1/441.الحمدونيةالتذكرة(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

كلوفي،وسهولةيسربكل،وتعليقاتها،ومجلاتهاوكتبهاونشراتهاوالترفيه

حال.أيوعلى،وقت

8القراءةمهارةتنميلا

بهواعملوابه،ئعرفواالقرآن)اكرؤوا(:زم!)1الخطاببنعمرقال

(.أهلهمنتكونوا

،الاستعمارآثارمنبسببالحضاريالتراجعرافقالذيالثقافيالانحسار

من:،الحديثالعلمآلةأفرزتهمانتيجةآخرقرائيوتراجعانحسازتبعه

.اتصالوشبكات،وحاسبات،فضائيات

بالقراءةالاهتماملأنبالقراءةمعنيةاقرأأمةبأنالإيمانمنطلقومن

والثقافة،والعلمبالأدبوللنهوض،الإسلامرسالةهيعليهاوالتشجيعولمميتها

عدةأمورخلالمن،والمجتمعالفردحياةفيالقراءةدورتفعيلمنبذفلا

منها:نذكر

حوافزووضع،السواءعلىوالناشرينللمؤلفينالنشر،حركةتشجيع-ا

لهم.واعانات

وأماكن،الاستراحاتجميعفي:والقراءةللاطلاعأماكنإيجاد2-

والحدائق،والمطارات،والمستشفيات،الحكوميةوالإداراتالانتظار،

كلفيللجميعمتاحةالقراءةوجعل.ديوالنوا،والمتنزهات،العامة

.وزمانمكان

.المدارسبمكتباتوالعناية،الأحياءفيالمكتباتعددزيادة3-

.257/والتبيينالبيان(1)
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تخ!!اتمهار

جميعوعلىالقزاء،مستوياتمختلفعلىالقراءةفيمسابقاتوضع4-

.ةالأصعد

تأليفا،:للكتابالسنويةوالمهرجانات،الكتبمعارضإقامةفيالتوسع5-

.ةءوقرا،ونشزا

والترجمةالتأليفحركةوثمشيط،الجامعيالتعليمبمؤسساتالاهتمام6-

.المؤسساتهذهلدىوالنشر

تيسيزا،الجميعمتناولفيوجعلها،الكتبأسعارتخفيضعلىالعمل7-

واقتنائها.عليهاللحصول

واقامة،القرائيةالبرامجمنالعديدابتكارعلىالإعلاموسائلتركيز8-

الأمية.علىللقضاءةإعلاميةحملات

،الأطفالكتبطباعةتشجيعخلالمنالقراءةوتعويدهبالطفلالعناية9-

ومجلاتهم.

8القراءةعلىنماذج

الآفاقوجفل،أنوازهالأرفق)طثقللباكلدني)1(:الكريمالقرآنوصف

بعذالكفيرظلاتموطمش،رسفهالد"نيافيوفيل،خكفهالعالمفيونفذ،ضياؤة

فكان..،.العمابمرفوغالباعمبسوض!،الأطنابممدوذ،الرواقمضروتكانان

.(52الشورى)أآقيتايقروصاإقكأؤحتتآإيهدلكتعالىاللهوصفهكما

،والقعدةالجليسونعم،والعقدةالذخرنعمالكتاب))2(:الجاحظوقال

ونعم،الوحدةساعةالأنيسونعم،والحرفةالمشتغلونعم،والنزهةالنشرةونعم

.186الممارف:دارصقر،أحمدالسيدتحقيق،القرآنإعجاز(1)

./117الحيوان(2)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

وعاءالكتاب،والنزيلالوزيرونعم،والدخيلالقرينونعم،الغربةببلادالمعرفة

أبلغكانشئتوان،باقلمنأعياكانشئتإن،ظرفاحشيوظر!،علفامليء

مواعظه،منبكيتشئتوان،نوادرهمنضحكتشئتوان،وائلسحبانمن

أعرابئي،:بطبيبلكومن،أخرسوناطق،فاتكففإ،وبناسكبواعص!لكومن

بشيءلكومن،ممئعووصيف،موثدونديم،ويونانئي،وفارسئي،وهندفي،ورومئي

والوضيع،والرفيع،والغائبوالشاهد،والوافيوالناقصوالآخر،الأوليجمع

يحملبستائارأيتفما،وبعد،وضدهوالجنس،وخلافهوالشكل،والسمينوالغث

ومن،غيرهالأحياءعنويترجم،الموتىعنينطقحجر،فيثمقلوروضة،ردنفي

وأكتم،الأرضفيمنآمن،تهوىبماإلاينطقولا،بنومكإلايناملابمؤنسلك

أبر،جازاأعلمولا،الوديعةأربابمنللوديعةوأحفظالسر،صاحبمنللسر

ولاكفايةأظهرصاحئاولا،أخضعمعلفاولا،أطوعرفيفاولا،أنصفخليطاولا

فيأزهدولا،لشغبأتركولا،مراءعنأبعدولا،وابرافاإملالأأقلولا،عناية

أعجلولا،مواتاةأحسنولابيائاأعمولا،كتابمنقتالعنأكفولا،جدال

أسرعولا،مجتنىأقربولا،ثمزاأطيبولا،عمزاأطولشجرةولا،مكافأة

وقرب،سنهحداثةفينتاخاأعلمولا،كابمنإبانكلفيأوجدولا،إدراكا

والعلوم،العجيبةالتدابيرمنيجمع،وجودهوامكان،ثمنهورخص،ميلاده

الجكمومن،اللطيفةالأذهانومحمود،الصحيحةالعقولآثارومن،الغريبة

الماضية،القرونعنوالأخبار،الحكيمةوالتجارب،القديمةوالمذاهب،الرفيعة

.كتابمنيجمعما،البائدةوالأمم،والسائرةالمتراخيةوالبلاد

سلطانولغلب،العلمأكثرلتطل،المدونةوالكتب،المخطوطةالحكمولولا

يتمولولماستذكار،موضعإلىمفزعللناسانكاولمالذكر،سلطانالنسيان

M
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تخ!!اتمهار

عدمأوقاتفيولا،شغلكحالفييبتدئكلالكومن،النفعأكثرلحرمناذلك

زيارتهجعلتشئتإنبزائرلكومن،والتذممالتجملإلىيحوجكولا،نشاطك

ظلك.لزوملزمكشئتوانيخمشا،وورده،يخئا

والرفيق،يقليكلاالذيوالصديق،يطريكلاالذيهوالجليسوالكتاب

والصاحب،يستبطئكلاالذيوالجار،يكيؤذلاالذيوالمستميح،يمفكلاالذي

.بالنفاقيخدعكولابالمكر،يعاملكولا،بالملقعندكمااستخراجيريدلاالذي

وبسط،طباعكوشحذ،إمتاعكأطالفيهنظرتإنالذيهووالكتاب

،الأقوامتعظيموحباك،صدركوعفر،ألفاظكوفخم،بيانكوجود،لسانك

فيطاعتهالسفروفيبالنهار،طاعتهالليلفييطيعك،الملوكصداقةومنحك

لمالمادةعنهقطعتوان،يحفركلمإليهافتقرتإنالذيوهوالمعلمالحضر،

أعدائكريحعليكهبتوان،طاعتكيدعلمعزلتوان،الفائدةعنكيقطع

منهيضركلمحبلبأدنىمنهومتصلأبهمتعلفاكنتومتى،عليكينقلبلم

وأصحاب،نهارهمالفزاغبهيقطعماأمثلوان،السوءجليسإلىالوحدةوحشة

تجربةفي:،أبذاازديادفيهلهميزاللا،كتابفينظرة،ليلهمساعةالكفايات

،إنعاموابتداءصنيعةورب،ومالدينواصلاح،عرضوصون،ومروءة،وعقل

علىالجلوسمنلكمنعهإلا،إليكواحسانه،عليكفضلهمنيكنولولم

،تلزمالتيللحقوقالتعرضمنذلكفيمامع،بكالمارةإلىونظرك،بابك

الساقطة،ألفاظهمحضورومن،الناسصغاروملابسةالنظر،فضولومن

الخبيثةوأفعالهم،المذمومةوطرائقهم،الرديةوأحوالهم،الفاسدةومعانيهم

،الفرعاستفادةمعالأصلواحراز،الغنيمةثمالسلامةذلكفيلكان،القبيحة

وعن،الراحةاعتيادوعن،المنىسخفعنيشغلكأنهإلاذلكفييكنولولم

المنة،وأعظم،النعمةأسبغصاحبهعلىذلكفيكانلقد،أشبههماوكلاللعب

M



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

ويفيد،عنهالخبثوينفي،ويهذبه،ويداويه،ويشحذه،العقلفييزيدالذيوهو

ويكسب،الحالؤيعمر،بالثقةللأخذويقودك،الحجةوبينبينكويصادق،العلم

حقولا،فيهزكاةلاكزأنهغير،الوارثعندوكنز،للمورثوهومنبهة،المال

لإيغاز،إسجالولا،سقيإلىتحتاجلاالتيهوكالضيعة،منهيخرجللسلطان

رسمتماولولا،خراجولاللسلطانعشرعليهاوليسأكار،ولاشرطإلىولا

حتى،سيرهاأنواعمنودونت،حكمهاعجيبمنوخلدت،كتبهافيالأوائللنا

قليلنافيفجمعنا،علينامنغلقكلبهاوفتحنا،عناغابمنبهاشاهدناها

كتبهممنوأكثر،منهحظنابمجسكانلقدبهمإلاندركهلمماوأدركناكثيرهم

والرحمةالهدىفيهاالتي!اللهكتبموقفاوأحسنحطامنهاوأشرفنفغا

وعلاجلاللهكتبومازالت،وحسنةسيئةكلوتعريفعبرةكلعنوالإخبار

لمحثضفيتحاطتألأآتمأ:ذكرهجلفقال،والمصاحفوالصحفالألواحفي

النجم.!!ؤقئ+ؤإترهيرألدىأ!!كوشق

أاتر:تعالىوقال،البائدةإبراهيموصحفالموجودةموسىصحففذكر

.البقرة!!ياتتقينخدصي!رتلآآلجتنثدلك!

.الأنعام!!ش!منآثكبققرطناأقا:!وقاد

.الانفطار!!أيمزامابهيبين:تعالىوقال

.الانشقاقخمقر؟!!أويئيمنةوؤز%منأؤآقا:تعالىوقال

الإسراء.!أحميميباظئكآل!ؤتمبنقمممككئتككمىآفرآ!!:وقال

،نسيانالحفظذلكيدخللا،محفوظةلكانتأعمالهمتكتبتكنولولم

:ذكرهجلفقالالصدور،فيوأهيبوأبلغأوكدنسخهأنعلم،جدهتعالىولكنه

الجاثية.!أقاكسرتغمل!وننتمتتنسخإتاكئآبألحئئغثتيشالقإقدايهتئتا

.لأا
!ه



تخ!!اتمهار

الكتبيودعهاودم،الأدسنةعدىبالمرسدينالبشاراتيجعلأناللهودوشاء

وأجمع.وأكملوأبلغأتمذلكأنعلموتعالىتباركولكنه،لفعل

ثئمثييئ4فألقةصهدائكتئيآدهبأ:تعالىقالغلإم،سليمانقولوفي

النمل.!!ترجونتاداقآنظزغئهتمتؤلآ

وغيرهما،وانسيعفريتمنتمامهاعلىالرسالةيبلغمنعندهكانوقد

!ر،،النبيولوشاء،الرسالةمنوأنبلوأفخموأكرم،وأحسنأبهىالكتابفرأى

والى،الخلنديبنيوالى،والمقوقس،والنجاشي،وكسرىقيصر،إلى:يكتبألا

ولوجد،لفعل،النجباءوالسادة،العظماءوالملوك،ةهوذوالىحمير،منالعباهلة

بتلكأشبهالكتابأنعلمغلإمولكنه،والتبذلوالزللالخط!منالمعصومالمبلغ

ورقهكثزإنوحمله،الكتابحواهماتعظيمفيوأبلغ،المراتببتلكوأليق،الحالة

الجميعقراءةأرادفإن،كثيرةكتبفإنهواحذاكتائاكانوانلأنهيملةممافليس

الرابع،علىيهجمحتىالثالثولا،الثانيعلىليجمحتى،الأولالبابعليهيطللم

متىزائذانشاطهولايزال،لبعضحاثايكونوبعضه،ومستطرفمستفيدأبذاكفو

النوادر،إلىالشعرومنشعر،إلىخبرمنيخرجحتىخبر،صارفيأثرمنخرج

معرفة.كلإلىبهيفضيحتى،مواعظوالىنتفإلىالنوادرومن

تعليق8

،الكتاببأهميةتاموعيعنلتنبئالكتابفيللجاحظالمقالةهذهإن

.أثرهوبالغ،فائدتهوعظيم،شأنهورفعة،ومكانته

،الكتابأوصاففيرائقكلجمعالوصفيةالمقالةهذهاستطاعتوقد

محببة،صفةالجاحظيتركفلم،خبرهوبيان،أثرهتصؤرفيفائقكلووضع

الكتاباقتناءإلىوالغاياتالهممتوجيهأجلمنبهاوأتىإلا،مقربةووسيلة

M



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

عليه،نبنيالذيالأساسوجعله،ومزاملتهمرافقتهفيالوقتوصرف،وقراءته

يأوينا،الذيالبناءبل،إليهنؤولالذيوالمرجع،عنهنصدرالذيوالمصدر

ثمارها.لناوئقدي،بظلالهاعليناتفيءالتيوالشجرة

هي:المقالةهذهفيالكتابعلىالجاحظخلعهاالتيالصفاتأهمولعل

العسرفيوصاحب،مؤنسورفيق،صالحوجليسوكنز،ذخرالكتاب-

دائم.ومعلمللسر،وحافظواليسر،

وماتع.ورائعمفيدبكلحشيعلموعاءوالكتاب-

والطبيب،،والناسك،الواعظ:فصفات،إنسانيةصفاتالكتابوفي-

صفاته.هيوالوصيف،والنديم

لكلفةتحتاجلا،وحديقة،وروضة،بستانفهوالطبيعةخلالويجمع-

قريب.ومجتناها،ثابتأصلهاطيبةوشجرة،وتعهد

الموتى.عنومترجمالأحياءعنوهوناطق-

حال.كلعلىلهومطيع،أحوالهكلفيللقارئموافقوهو-

والمعرفة.والآثار،والأخبار،،والحكغ،التجاربكلالكتابوفي-

المتعة،من:،لايحذماالفوائدمنفيه،عظيمةمنحةفالكتاب،وأخيزا-

وزيادة،الشأنورفعة،البيانوتجويد،اللسانوتقويم،الطبعوشحذ

.المآلوحسن،المالوكسب،العقل

لأا2

!ه



الثالثالفصل

التحدثمهارة

ومكانتها.أهميتها-ا

تتميتها.وسائل2-

عناصرها.5-

أغراضها.6-

:التحدثمهارةفينصوص7-

شهتقمثمعزشايقئتمشيها!كديمئكتناآخسنأأدتهوترذ:وتعالىتباركاللهقال

هدىلكد1بتجيرأدئ!ؤقلوبهتمإكممتمجلورتيينثئمزبهئمتحمثمؤلىآلوينجلرو

الزمر.!أهابيققولمحايضهللإألته،ومن!ثآءمنيوءتهرىالت!

اللإ،)1(.كتاثالحديثأحسق"إن!رو:اللهرسولوقال

()8965رقمالصالحالهديفيبابالبخاريصحيح(1)





تخ!!اتمهار

8التحذثمهارة

فمنهما،وأساسهاالمهاراتجامعالقراءةمهارةمعتعدالمهارةهذهلعل

،والمحاضرة،والإلقاءالحوار،:فمهارات،المهاراتباقيينبثقوعنهما

عباءةتحتمنتخرجكلهاوالمرئيةاعيةالإذوالأحاديث،والندوة،والخطاب

.التحدثمهارة

جنيابنتعريففيسبقكما،الأغراضعنالتعبيرهياللغةكانتاواذ

وأحاسيس،مشاعر،من:،الأغراضهذهبكلئعنىالتحدثمهارةفإن،لها

وئعد"،سليموأداءراقيتعبيرخلالمنالآخرإلىوثمقلها،ومعتقداتوأفكار،

فيؤشمرها،لسهولتهاوذلكالتعبير،فيالأساسيةالوسائلمنالمهارةهذه

خلالمنأفعالنامنبالعديدنقومونحن،والجماعاتالأفرادبينالتوصيل

الذياللغويالنشاطمن39%يتجاوزماأنالباحثينبعضويرى،المهارةهذه

.شفويهونشاطالناسئمارسه

ومكاتتها8أهميتها

الدركيصلحتىينحدر،ماومنه،الغايةيصلمافمنه،يتفاضلالحديث

كتابهدناوصف!،والله،أمزمطدوبوتجميدهالحديثوتحسين،الأسفل

أألئهو:قائلمنعز،فقالوأبلغهوأجملهوأحسنه،الكلامأفصحبأنهالكريم

تخشمؤلىآلدينجثروشه!صممعرشايئئتشئبها"كديمئيهتناآخ!مئنترذ

منلهوءتهرىأدتههدىلكذببهترآدئ!إكؤقلوبهتمممتمجلورلجينثئمزبهتم

الزمر.!!ممابمقتهوقاألتهرويضحيليؤمن!ثآء

لأا5



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الشعراء)1(:أحدقولالسائرةالأبياتومن

والذيماللحيمصورةإلأييقفلغفواذةونصصنصصالفتىلسان

والدماللحمأفا،وعقلهلسانهبينمناصفةالإنسانيقسمالشاعرفهذا

وأدباء،،وعلماء،وحكماء،ساسةمن:القدماءفإنولذلك.الجميعفيهفيتساوى

وبهاء،الرجلمروءةعلىعنوائاوجعلوها،وبهاالمهارةلهذهاهتموا،ومرئين

لمنقوصولا،مروءةلغيىاليس:حبيببنيونسفقال،مجلسهوحسن،منظره

كاشفادليلأاللسانوجعلواالسماء)1((أعنانبيافوخهحثولوبهاء،البيان

الحسنوجعلوا)2((لسانهتحتمخبوة)المرةفقالوا:،الشخصيةطبيعةعن

الشعراء)3(:أحديقول،للبيانوالجمال

لسانلةوليشوجةلهتراهأنعيئابالمرءكفى

البيانالحشقئشع!لمإذابزيبنلهمالزجاليخشقوما

8التحدثمهارةتنميلاوسائل

بدايةمنذفالطفل،وسهلة،ومتوافرةمتعددةالمهارةهذهثمميةوسائل

نقطةوالى،هذهالبدايةنقطةومن،والديهمنالحديثيسمعأيبدنطقه

هذهنوجزأنونستطيع،غيرهإلىوتتحذثإليهوهوئتحذث،حياتهفيالنهاية

الآتي:فيالوسائل

العميم،مائهمنعلينايفيضالذيهوالينبوعفالتعلم،شكبلا:لتعلما-ا

وينطلق،ناطقتهتففزخلالهومن،الطفلفيهيتدزبفهوميدان

/1.77والتبييينالبيان(1)(1)

1/55.المجالسوبهجة496البلاغةنهجفيت!طالبأبيبنعليإلىمنسوبالقولهذا)2(

2/916.الأخبارعيون)3(

لأا6
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تخ!!اتمهار

عنجاءفمما،الدينمناللغةتعفمأنيرونالسلفكانوقد،لسائه

)1(.القرآنتعفمونكماالعربيةتعفموا:قولهزم!كعببنأئي

المعلوماتلناوتخزن،بحاجاثماتزودناالذاكرةكانتاإذ:الحفض!2-

رأيوفيالخواطر،ووقود،التعفممادةالحفظفإن،الضرورية

زفدلماالحديثةالتربيةجاءتفلما...إمامحافظكلأن)القدماء:

)2((.شديذاإضرازابنافأضزت،الحفظفي

،الندواتوحضور،المعمقةالقراءةخلالمنالمختلفةبالمعارفالتزؤد3-

الثقافية.الساحاتفيجديدكلومتابعة،والمحاضرات

الجاد.والنقاشالبئاء،والحوار،التلقائيالتعبيرعلىالتدريب4-

لخنبها8يجبعيوب

يلحقمفايتخلصأنعليهيجبشكلهكانأئاللحديثمتعرضكلإن

مثل:والهناتالعيوببعضمنالحديث

فيوالحشووالثرثرة،الممجوجةوالإطالةموضعهغيرفيالاستطراد-ا

وما،نهايةالسامعينولنشاط،غايةاللكلام)3(:الجاحظقال،طائلغير

الهذر(الفاضلفذلكوالملدلالاستثقالإلىودعا،مقدارالاحتمالعنفضل

الهذر.منباللهونعوذ،الملالمننفرونحن

ذلك،منالكلامأدواءأكثرلأنوالتكففةوالتشدقوالتفاصحالإغراب2-

فيماوالكلام،السؤالوكثرة،والتفيهق،والتشادق،الثرثرةعنالنهيوردوقد

القول.وسلاسة،والتبيينالوضوحهووالمطلوب،وراءهطائللا

بعضهم:فقال،المعنىوكرم،اللفظوحلاوة،المنطقحسنإلىفدعوا

15992.رقم6/161شيبةأبيابنمصنف(1)

.165ص:الصغرىالفنون2()

/1.254والتبيينالبيان3()



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

لففااكتسىإذاالمعنىفإق،الكلاممخارجوحلدوة،الألفاظخشق)أئذركم

أملى،ولصدرك،أحلىكلبكصار!سهلا...،مخرخاالبليغوأعارهحسئا،

تحؤلت!،الرفيعةالأوصافوأئبستالكريمةالألفاظكسيثإذاوالمعاني

أكدارها(.حقائقعلىوأربثصورها،مقاديرعنالعيون

تأفلدونيخرجالذيفالحديثترؤوتفكير،دونوالعجلةالتسزع3-

قيل)1(:ولذلك،والخطلالخطأإلىيؤديقدونظر

تلويحذاثنازالبديهةو!منضجةجذنازنارالروية

علىفإنوبذلك،وثمقيحوتثبمت،وهدوءزوث!منالمتحدثأوللكاتببذفلا

السابقينمنهجكانولذلك،أقواتةيمخصقحئتىوفكز:عققةئنيئانالمتحذث

والتثئت.النظر،واعادةالتروي

الخطأ،يحتملصواب)رأيي:الشافعيقال:بالرأيوالغرورالاعتداد4-

(.الصوابيحتملخطأورأيك

وشواهد،دلائللظهورنظزاغذاةتغيرهقداليومتتخذهالذيفالرأي

علىاطلعتقدتكنلملأنكالغدةفيتلفظهاقد،اليومتتبناهاالتيوالفكرة

ثابتة.حقيقةأو،أكيدشاهدأو،جديددليل

علىوعرضه،يكتبفيماالنظرإعادةمنالإنسانتمنعالتيالأمورومن

الأمثالفيجاءوقديفا،بعملهالمرءإعجابشدة،فيهرأيهمليرواةالمختصين

الشاعر:قول

وتذهوابع!!زئقكما!الفوا؟اللةزئية

1/62.والممدة1/1331الروميابنديوان(1)

WA

!ه



تخ!!اتمهار

أبوتمام)1(:ويقول

تقتونويلثيغير؟بانجيههوكققلاظئابالإحسانيوئشية

لكلاماصناعةآفات)ومن)2(:الجاحظيقول،جمئقصمةبالعملفالافتتان

أئةظنفيهاخاضغققوكلأكئها،أخشتهاأئةبعضهاأخشقققيرىأن

فوقأئةالغبيئإلىوئجئلكاثتتهي،أئةالمبتدئئرىحتىخاضقة،ققفوق

الذكيئ(.

سبابمنالألفاض!قبيحوتجنب،الكلامعوارعنالبعد:اللسانبذاءة5-

أما،النافعالحديثأساسهو،منهموالنيلالآخرينلتنقصوتعرض،وشتم

سلبيةنتيجةإلىيؤديذلككلاللسانوسلاطة،الألفاض!بقبيحوالتلفظالبذاءة

آلطيبإلىأؤهدؤأ:يقول!والله،حديثكإلىيستمعالذيالآخرلدى

لحج.ا!!آلحييلاعز!إذؤئلىوأأ!شلمنى

قولفيكما،يقولهأنويأبى،الهجاءيرفضالشعراءبعضكانوقد

الشاعر)3(:

تكزمااللئييمشتيمعنوأعرضقادخارهالكرييمعوراةوأغفز

آخر:ويقول

يسئنياللئيمعلىأمزولقد

1/337.الحمدونيةالتذكرة(1)

246.ص:الجاحظرسائل2()

56.ص:الطائيحاتمديوان)3(

يعنيييلاكلتكمتفمضيت

WA



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

8التحدثعناصر

التحدثفإن،وتقويهتدعمهوعناصر،تسندهأسبابقوللكلكاناإذ

يلي:ماإلىيحتاج

معاشنا،حاجاتفقضاء،للحديثالرئيسالدافعوهي:الحاجةا-

الوظيفة،أو،شيءعنالسؤالأو،التعلمإلىفحاجتك.للحديثيدفعناوحيالما

للحديث.دوافع،رسالةإيصالأو

فهناك،عليهايقومالتيوفكرتهموضوعهحديثلكل:لحديثاموضوع2-

وأ،متخضصحضورفيمحاضرةأو،حاشدجمهورفيئلقىخطبةبينفر!

والجو،والوظيفةوالأولادوالحالالأهلعنسؤالأو،لدعوةجانبيحديث

ذلك.وغير،والأدبوالسياسة

فهناك،وشكلهموضوعهعلىللحديثالأسلوبيالبناءيتوقف:الأسلوب3-

متهم،عنالدفاعأو،حقطلبأوفي،الجدلأوالحوارأوالإلقاءأسلوببينفرق

المطروحةالفكرةمعتتوافقأنيجبوالمعانيفالألفاض!،باطلعلىالهجومأو

أنفيبائاالجاحظوعقد..طبقاتالحديثأسلوبالجاحظجعلوقد،للنقاش

)1(.وطبعهخفقهقذرعلىإنسانكلقول

قمجد،صوثماطبقاتبتغيزنتحذثونحننشعر،لا:الصوتطبقات4-

حالةفيوالرقةواللين،الغضبحالةفيأصواثماثمتابالتيوالشذةالحذة

ترقيقفيهامخارجمنالألفاض!واخراج،الحروفعلىالضغطأنكما،الرضا

الحديثطبيعةنستشصأنونستطيعالمثار،الحديثبنوعيةجممبئتفخيغأو

طبيعةذيحديثعنجممبئفالهمس،الصوتيللأداءاستماعناخلالمن

.2175/والتبيينالبيان(1)
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تخ!!اتمهار

تلكأفا،الطرافةعلىيدلوالقهقهةبالابتسامالمصحوبوالحديث،سرية

للأدنى،الأعلىمنأنهعلىيدلالحديثفموضوع،الناهيةأوالآمرةالنبرات

للأعلى.الأدنىمنالحديثبأنانطباغائعطيوالرجاءوالاستعطاف

كالتدريب،ضرورةوضبطهوتجويدهوتحسينهالصوتعلىوالتدريب

الأرجاز،صبيانهمئرؤون)وكانوا:الجاحظيقول،والكتابةالقراءةعلى

ذلكلا!ةالإعرابوتحقيق،الصوتبرفعويأمرونهمالمناكلدت،وئعئمونهم

أكللتواذا،ولانرنتقليبهأكثرتإذاواللسان.لجرماويفتح،اللهاةيفتق

)1((.وغئض!جسأإسكاتةوأطلت،تقليبه

8التحذثأغراض

يلي:فيمانوجزها،عديدةأغراض-الأساسيةالتعاملوسيلةكونه-للتحذث

يحتاجاليوميتعاملهفيفالإنسان،الآخرينمعالتعاملعلىالقدرة-

وشرابه.طعامهإلىحاجتهالمهارةلهذه

شروطمنشرطاتكو!قدالتحذثعلىفالقدرة،الوظيفيالأداء-

،الإقناععلىبالقدرةيرتبطالوظائفمنفكثير،الوظيفيالقبول

الإعلامورجال،الشركاتومندوبيالمتاجر،وموظفي،المعلمينمثل:

الأطباء،مثل:،الناسمقابلةعلىوظائفهمتقوموممن،والاستعلام

إلخ....سرةوالسما،والمحامين

اهتمافاالناسأكثرمنوأصحابها،اتجاهأو،منهجأوفكرةإلىالدعوة-

عنالتعبيرعلىقادرينتجعلهملأنهاةالمهارةهذهعلىبالحصول

وتقديم،لائقةصورةفيمناهجهموابراز،وحيويةبطلاقةأفكارهم

والإكماع.القبولمنأخاذثوبفياتجاهاتهم

.1/272والتبيينالبيان(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

إتقانها،فيوالرغبة،المهارةهذهتمفكإلىالسعي:لشخصيةاتكوين-

وتجميلها.وتكميلها،الشخصيةتكوينفيأساشاكونها

8التحدثمهارة!نصوص

ابنوقال(()1دسانهأصدحاامرةالله)رحم:اءكىللهعكتةترالخطاببنعمرقال

مروانبنالملكعبدوقال)2((فصاحةمنأحسنرجلعلىرأيث)ما:سيرين

كانإليهاحتجتمواقجمالأ،لكمكانبهاستغنيتمفإن،الأدب)اطلبوا:لبنيه

وزيادة،المروءةعلىدليلفإتهالأدب)اطلبشبة:بنشبيبوقالمالأ)3((لكم

)4((.المجلس!وصلة،الغربة!وصاحب،العقل!

8القولفصاحلا

منىهوآفضمحهروتوآخىأعلإم:موسىلسانعلىلمج!اللهقال

القصص.!!يكؤبوتآنآضائإئيتيصعوتغيىدصاتعيتارسمئايمانا

لسحزا)5((.البيانمن)إن!رو:الرسولوقال

زئيةمنأفدخكد،اللهكتافيالحديثأحسن)إنده:خطبةمن!رووقال

أحاديثمنسواهماعلىواختارهالكفؤبعدالإسلام!وأدخله،كلبه!اللة

)6((.!أبلغةالحديثأحسقإئة،الناس

64./1المجالسبهجة(1)

.2/155الأخبارعيون)2(

1/65.المجالسبهجة)3(

352./1والتبيينالبيان(4)

وتوثيقه.ورودهسبق(5)

.13هص:للباقلانيالقرآنإعجاز(6)

142
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تخ!!اتمهار

8التحدثمهارةفياللطائفومن

ولحن.فاخطافساله،العلماءأحدعلى،الملبسجميل،الشارةحسنرجلوقف

لسانك.كدرعلىالبس:العالملهفقال

السيئ8القول

تئليإنئا،هذايا)1(:لهفقال،القولفييفحشرجلإلىبعضهمنظر

.تقولماذافانطزرئت،إلىكتائاحاكقيتعلى

الأرب)2(:نهايةفيوجاء

8اللسان!قيلمما

ذربفهؤ،الكلامعلىقادزااللسانحاذ:الرجلكاناإذ:محاسنهمن

أراد،حيث،يضعهكانافإذفهولسن.،جئدهكانافإذ.اللسانوفتيق،اللسان

اللسانحذةمعكانافإذفهوخذاقئي.،اللهجةبئنفصيخاكانافإذذليق.فهو

غجمة،بيانهيتحثصولا،غقدةلسانهيعترضلاكانافإذ.فهومسلاق،بليغا

فهومذرة.،القومعنالمتكلمكانافإذفهومصقع.

!عيوبه8فصل

،،كلص
كلامه.فيوعجلة،الرجللسانفيحئسةالرتة:

كلء
.البيانفيوغخمةاللسانفيعقدةوالحكلة:اللكنة

.7811/الدرنثر(1)

(2)143/1.
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

.الكلامعنداللسانالتواءوالثاء:حكايةبالتاءالهتهتة

والعئي.الألكنصوتحكايةوالثاء:بالتاءالثعتعة

كلامه.منلافاالراءيصئرأن:ائلثغة

الفاء.فييترذدأن:الفأكأة

التاء.فييترددأنالثمتمة:

وانعقاد.ثقلاللسانفييكونأنالففف:

.الكلامئبئنألاالفيغ:

بعض.فيكلامهبعضوادخالعئيفيهيكونأنالفخلجة:

كلامه،الرجلئبئنألاهي:ويقال.أنفهلدنمنيتكلمأن:الخئخنة

خياشيمه.فيفيخنخن

حلقه.أقصىمنيتكلمأنالمقمقة:

العبئ8ترتيب!

أنجكغ.كملجلابخ،كممفخغ،كمفة،كمحصؤكمعييئ،رجل:يقال

،.لسانهتحتمخبوءالمرء":اضنيعكتةقرطالبأبيبنعلئيقال

شاعر:وقال

مصؤزخلقوالجسمومعقولهلسانهالأصغران:إلأالمرءوما

القيس:امرؤوقال

الأسؤ؟أبيعنوخئرتهجاءنينبأمنوذلك

الي!كجرحاللسانوجرحجاءنيغيرهنثاعنولو

144
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.الكلاممنالقبيحالثثا

جرير:وقال

كلاهمااصارمان:وسيفيلساني

المقتل.أخطأاإذأشوىقوله

آخر:وقال

فيبرىتدملهالسيفوجرح

والنغملا8ا!ديثحسن

الرفة:ذيقولذلكفمن

عيوننامنجرتتلدكينا،وثا

كأنهحديثمنشقاطاونلنا

أيضا:وقال

نلتقيحينبينناليجيريواتا

ئشتفىالمحلالقطير!كوقعحديث

الرومئي:ابنوقال

مأرييسئمثولقد

فإئةالحديثإلأ

بسار:وقال

حديثهارنجغوكأن

تخ!!اتمهار

لسانياامنوقعةأشوىوللسيص

االلسانجرحماالذهروجرح

بالأصابعغزنهاكففنادموغ

الوكائعبماءممزوخاالئحل!جنى

المطاركتاكوشيوشئيلهحديث

لاطف،القلبداخل!جوئمنبه

خبيثطئبهان.

حديثأبذااسمهمثل

زهراكسينالرياضكطغ
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

لسانهاتحتوكأن
علباشتملتماوتخالم

البحترفي:وقال

لناموعذوالئقاالتقينافلفا

مهابتسااعندلولوتجلوهفمن

آخر:وقال

محم!اخ!عندنشاويظلننا

بصمتهاصحونا،عئاصمتتذاإ

عنه:اللهعفاالرومئيابنوقال

ائهلو،الحلالالشحروحديثها

أوجزثهيوانيملل،لمطالإن

مثلهاماوفتنة،القلوبشرث

القطامئي:وقال

بهئضبنكوليمنيتبذنفهن

البلنسئي:عطيةبنعلئيوقال

نثيزاذزافخنتكئمتني

فازدهاهاجمالها،فأرتني

الذمشقئي:الوأواءوقال

كأئهوحديث

الزكامنأحلىكان
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سحرافيهينفثهاروت

وعطراذهئاكيابها:ء

كطهولالذزخسئاائيتعخبرا

قطهائسالحديثالولوعندومن

اخمراولاشرانانشربولمبنوبم،

شكرالألبابناهاجت،نطقتوان

المتحزفيالعاشقكتليجيئلم

ئوجنرلمأنهاالمحذثوذ

المستوفنرللمطمئن،وعفلة

الصاديالغئةذيمنالماءمواكع

تناكرهلعقدهاوتأملت

آخراالتبشممنذزعقد

مسافيرمنأوية

ساهبرطرفلديد



بطيبهألهوبث
وسامرساقيبين

الطائئي:وقال
أشروعابنانةإليكمذث

ألفاظهاالئوىلعرفانكادت

المعتز:ابنوقال

ائهالوعذابأحاديثوسر

8لأذنا!قيلومما

صغرها.:الصثمع

الصئغر.نهايةفيكونها:السكك

تخ!!اتمهار

زواهيررياصى!
وزامبروئغن

ينبوعاوئقلة،الفراقتشكو

دموعاتكوناللثئكوىرفةمن

لنحلاتفخجحلدوتهالم،لنحلاجنى

الوجه.إلىواقبالهمااسترخاؤهماالقنف:

الخطل:غلظهما.

8يقالالصئممترتيب!

وقز.بأذنه

صمغ.فهو،زادافإذ

طرلمق.فهو،زادافإذ

فهوصلخ.،الرعديسمعلاحثىزادافإذ

itv





ا-تعريفه.

وأنواعه.ضوابطه2-

وعوائقه.عوارضه3-

وتطبيق.تدريب4-

الرابعالفصل

الالقاءمهارة





تخ!!اتمهار

4الإلقاء

أواتجافا،يغيررأئا،فقد،النفوسعلىوأكرهوأهمئئةوكغهلةوفنمجلغ

تأكيره!وله،حماسةيدفغأوطموخا،يرفعأو،نخوة،وئعليهفةيحييوكد

بنفسه.كقتهوتأكيد،لشخصيتهصقلمناثلقي،ذات

سلامةفيواللسان،أدائهوخسن،طبقاتهفيبالصوتالمهارةهذهوترتبط

الخفقية.العيوبمنوخلؤه،ئطقه

منفكمالتأثير،فيصاحبهاقدرةعلىبالحكممرتبطةالإلقاءوجودة

مقدارهاارتفعمتوسطةقصيدةمنوكم،إلقائهالسوءأثرهاةضاعبليغةكلمة

تجويدعلىيحرصونكانواالبيانأصحابمنمحيزافإنولذلك،إلقائهابجودة

فيقومالمهارةبهذهيتمتعلامنمنهمكانبل،الإلقائيةومهاراتهمقدراتهم

والحاضر.الماضيفيعديدةذلكوأمثلة،عنهلينوبيمتلكهاةلمنبالإيعاز

الالقاء8مراحل

هي:ثلاثمراحلفيالإلقاءيمر

اللسانوسلامة،اللغةبتعلمتكتفيلاالمرحلةوهذه:التعليميةالمرحلةا-

معانيوتلئس،والترقيق،التفخيممن:حقهالكلامإعطاءائملقييتعلمبل،فقط

،والحزنكالفرح:الحالاتتمثلعلىوالقدرة،وايماءاتها،والعباراتالكلمات

لك.ذوغيروالانفعال،والاطمئنانوالهدوءوالفخر،والعزةوالاستبشار،

شعرمن:المختلفةبأشكالهالإلقاءعلىالتدريب:التدريبيةالمرحلة2-

التدريبكانوكلما،الإلقائيالأداءتحسينإلىيؤدي،مسرحيوحوار،وخطابة

المرجؤة.وثمارهنتائجهأذىكلماالإلقاءبأصولوملفاكافئا
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

فتققمنائملقيفيهايتحو،التيالأخيرةالمرحلةوهي:الأدائيةالمرحلة3-

عليه.وعامل،فيهوماهر،لهصانعإلىل!لقاء

وأساليبه8الاداءظواهرومن

لا،النصإلقاءأثناءفيوانخفاضهالصوتوهوارتفاع:التنغيم

ائملقى،النصيتطلبهاالتيالحاجةبمقدارواثما،عشوائيةبطريقة

النغمة،فحذة،الكاملةالجملةأوالكلمةعلىالصوتيةالدرجاتفتتابع

ائملقي،وحالة،النصوحالة،الجملةحالةمعيتماشىانخفاضهاأو

وعن،النصعنهيعئرعفايبينالحالاتوهذهالنغمةبينفالارتباط

كذلك.ائملقيمشاعر

خمسفيتتمثلالتنغيمصورأنعلىاتفقواقدالصوتياتعلماءكاناواذ

هي:صور

تصحبهالذيل!لقاءالواسعةالقويةالنغمةهذهوتصلح:صاعدةنغمة

السياسةفيالحماسيةالخطب:مثل،المثيرةوالعواطفالانفعالات

آراءعنالمعبرةالغاضبةالخطبتلكأو،للجهادوالدعوة،والوطنية

.كبيرةادأعدفيئلقىالتيالمحاضراتأو،مغايرة

فيذلكويكون،الهمسدرجةإلىالصوتينخفضوفيها:هابطةنغمة

انهما،آذالكلاميتجاوزألاعلىيحرصانمتحاورينبينالهامسالتعبير

الحزنعنالمعئرةالجملفيوبخاصة،واليأسالإحباطحالاتأوفي

.والبؤس

كالتشديد،والمؤكدةالمشددةالجملوتظهرفي:هابطةصاعدةنغمة

بعينهاكلمةعلىفالتشديد،والاستفهامالإثبات:حالتيفيوالتأكيد

مشيئا،فعلأفعلأنهأنكرمنعلىفردك،المتكلمبهايعنيماعلىيدل

152
!ه



تخ!!اتمهار

قنأنت):تقولكأنبعينهاكلمةعلىومؤكذاومركزامشدذالهفتقول

وقيامهفعلهتؤكدفأنت(أنت)حروفعلىتضغطفعندما(بالعملقام

العمل.بهذا

كعبارات،وأدناهانغمةأعلىبينماتضييقوهو:صاعدةهابطةنغمة-

.والعتابوالتحسر،والأسف،والترخيالتمني

الإلقاءعندوتكون،هابطةأوصاعدةليستأيمستويةأوكابتةنغمة-

وأالشارحةالعباراتمثل،الأخرىالمؤلراتعنالبعيدالطبيعي

التيالعباراتمنذلكوغير،والاعترافالتسليمعباراتأو،الموضحة

العلميالحديثعباراتوبخاصة،الانفعالعنوالبعدبالهدوءتتسم

بالعاطفة.ترتبطلاالتي

الالقاء8نجاحعوامل

شكلية،عواملالمتلقينمؤثرفينصإلقاءفيالملقينجاحعواملمن

الآتي:فييكمنالعواملهذهأهمولعلوتدرييية،،ونفسية

هوالشكلأنيعنيلاوهذا،المتلقيقبولعلىيعينالذياللدئقالمطهرا-

ويدعمه.يسندهوانما،النجاحيؤكدالذي

وتعزف،تقئلهوخسن،ألفاظهوضبط،النصإتقانمن:،فنيةشروط2-

معانيه.

فالماضي،بالإلقاءالحافلبسجلهائملقييعتدفلاوالتحضير:التهيئة4-

ولذلك،يستجدماوأمام،المستقبلأماميفشلقدولكنه،الخبرةيمثل

التهيئةكانتافإذ،الأولوكأنهيكونأنيجبدائفال!لقاءفالاستعداد

غايةفيكذلكهي،المبتدئلنجاحالمهمةالعواملمنوالتحضير

والسيرة،التاريخيالسجلعلىفالاعتماد،الإلقاءللماهرفيالأهمية

لأها



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

عدمصاحبهامنتحتاجميدانأيوفيبل،الإلقاءميدانفياتيةالذ

.أعمالأوأقوالمنحياتهفييستقبلهمابكلالاستهانة

8الالقاءتجويد

وأ،الشديدةللغلظةينحرففلا،واعتدالهللنصالصوتمراعاةا-

الصوتطبقاتلمويععلىقادزايكونبل،المشينوالضعفالارتخاء

والمعاني.للأساليبومناسبته

تؤديتعتريهالتيالأمراضمنالصوتفسلامة،الصوتيةالصحة2-

الإلقاء.نجاحإلى

سريغاالإلقاءيكونفلا،الوقفعلاماتمنحقهاثلقىالنصإعطاء3-

تمافااحترامهايجبالوقففعلامات،متلكئابطيئاولا،متهوزا

يجاوزها،أنقبليتمهلوبعضها،لهايقففبعضهاالمرور،كإشارات

بعدالخفيفةفالسكتة،الوقفعلاماتفيوهكذا،لهاينطلقوبعضها

والتآثيرالسامعينانتباهجذبعندأو،القولأو،القسمأو،المنادى

أمرلبيانأو،الأذهانفيليترسخ،دليلأوشاهدعندأو،فيهم

.كيدهوتأ
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الخامسالفصل

الحوارمهارة

ألحسحهوآتمؤعظؤبآلحكمؤرئل!سمبيلىإذآخأ:تعالىقال

وهؤسمبيل!ضدعنبمنآغرهؤزتل!انآخمممن!بآثتىوخوتهر

النحل.!!بآكقتلإينآغقم

،)1(.الخصيمالأدذاللهإدىالرجال"أبغض!رو:اللهرسولوقال

الحوار.أهدافا-

.(المناظرة،الجدلالحوار،):تعريف2-

الحوار.أصول3-

أهميته.4-

آدابه.6-

الحوار.ضوابط7-

الحوار.أقسام8-

.والمهارةوالموقفالحال9-

.والنثر(والشعر،،الشريفوالحديث،الكريمالقرآن)من:حواريةنماذجا-"

.المناظراتعلىنموذج-11

الحوار.مهارةفينصوص-ا2

8.صه3ج15بابالبخاريصحيح(1)





!م!اتمهار

8الحوارهدافأ

منها:نذكر،عديدةأهدافللحوار

وتهذيبها.الشخصيةصقلا-

واجادته.الحوارعلىالقدرةامتلاك2-

الحوار.موضوعالقضايافيالغاياتإلىوالوصولالنجاحتحقيق3-

8ا!وارتعريف

،)حور(من:والحوار،اللغويالمعجمعبوريتطلبالحوارمعنىإلىالولوج

تقولأنتأي،المجاوبة:والمحاورة،الشيءوالىالشيءعنالرجوعوالخؤر

جوائا.يردلاأي(جوائايحيرالاقالوا:ولذلك،وتجيبهوهويقول،ويجيبك

إلىحاز،الشيءوإلىالشيءعنالرجوعالخؤر:))1(:العربلسانفيوجاء

إليئزتجغفماوكفمتهةوإليهعنهرجعوخؤورؤا:ومخازةومخازاخؤزاوعنهالشيء

جوائا.أيقشوزةبوزن،الحاءبضم،ومخوزةوخويزاومخاؤزةوجوازاخؤازا

الفعلاهذيتمفلا،للمشاركةيأتيفاعلوزنعلىحاور()الرباعيوالفعل

بعضهمايشاركاندارسانويكونإلا()دازسق:نقولفلا،طرفيناشتراكدون

(.وساؤتم،وقاؤتم،الاغ!توكذلك،الدراسةفيبعضا

موضوعحولالآخرالواحديحاور،متحاورينطرفينإلىيحتاجوالحوار

ما.قضيةأو،معين

حور.مادة(1)

157



اللغويا!تصالتمهار!! !ى

بينالكلاممراجعةفهؤ،اللغويالمعنىعنالاصطلاحيالمعنىيختلفولا

بينهما.فيماوالردوالأخذ،طرفين

فيه،وتتداخل،معهتدخلالحوارمنالقريبةالمصطلحاتبعضولعل

مأواحد؟فيثلاثةهيهلوالمناظرةوالجدلفالحوار،بالحيرةتصيبناوأحيائا

العرضفيولعل؟وخصوصيته،ميزاتهلهالمصطلحاتهذهمنمصطلحكلأن

يمثلهوما،بينهاالبعدأوالقربمدىعلىيوقفناماالمصطلحاتلهذهالسريع

منها.واحدكل

8اجمدل

عليها،والقدرةالخصومةفي3الفذ)والخذل:)1(:العربلسانفيجاء

:ويقالالخذل.شديدومخدال:ومخذلتجبلورجلالأ.وجددلةمجادلهجاوقد

.الجصامفيأقوىكاناإذتجبلورجل.غلبتهأيتجذلأفخذلتهالرجلجاذفت

الخصومة.شذةوهو،الخذلوالاسموجدالأ،فجادلةخاصمهأيوجاذله

هذهمنواحدلكلوجعلوا،والمناظرة،والجدلالحوار،بين:وفزقوا

الطرفأو،والخصم،والنتيجة،والعرض،الأسلوبفي:،ميزاتالمصطلحات

إلىيوصلناللآراءوالتوضيح،التعريفيالعرضلأنالأمورةنستبقولاالآخر،

.والاختلافالتلاقيمواطن

محكفا،فتلأتفتلهأيتجدلهوكأنك،الحبلفتلشدةمن:الجدلوتعريف

هو)2(.الجدلأنيرىللجرجانيالتعريفاتكتابوفي

جدل.مادة(1)

نظر.مادةالتمريفات2()
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تخ!!اتمهار

تصحيحبهيقصدأوشبهةأوبحجةكولهإفسادعنخصمهالمرء)دفع

تعالىقودهلمج!اللهكتابفيوردوقد(.الحقيقة!وهوالخصومةكددمه،

تخاؤيممأ!متتغأدتإوآكةإلىؤ!ثتتيم-زؤجهافيتخدلكآلتيقؤذأدتةسمعغأقذ

المجادلة.!كمغئصحيز!آلتةإن

8المناظرة

)النطر)1(:الجرجانيعندتعنيوهي،المناظرةالمجادلةمنوقريب

(.للصوابإظهازاالشيئينبينالنسبة!،الجانبينمنبالبصيرة

8ا!وارأصول

رغباتهما،المتحاورينطرفيهبتبليغيقومالذيالوسيطهوالحواركاناإذ

طبيعةعنوالفغئزالآخر،إلىالمعبزئعد"فإنه،النفسيةوحالاتهما،ومواقفهما

جوانبهاوئجفي،الشخصيةيجلولناالذيفهو،تهاوقدرا،تهاوامكانا،الشخصية

ويحذد،وأمانيهاأهدافهاعنويكشص،بدواخلهااستكنعماوئبدي،المضمرة

،والعلاقاتللطبائعوالمحفلوالمعفلالشارحفهو،وتطلعاتهاآمالهاآفاقلنا

نعبزالذيهوالجسزالحوارويبقى،والقدراتوالأفكارالأهدافعنوالمبين

ئدعىالذيالحوارطرفيبينالمتبادلفالحديث،النصمنالفكرةإلىعليه

وابداعاتهإمكاناتهكلطرفكلفيهيضغالكلامقمونفن"منه!،محاورة

.المحاورةنهايةفيوالفائزالتأثير،وصاحبالفاعلهوليكونةوملكاته

وهي:،)2(سبعةالأصول،والمتفقهالفقيهكابفيجاء

خمس.فالحواس،الحس-ا

نفسه.المصدر(1)

.2/3637-والمنققهالفقيه(2)

W



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

.(ومستجلب)غرزي:ضربينعلىوالعقل،والعقل2-

.الكتابمعرفة3-

والسنة.4-

.والإجماع-5

للغة.وا6-

7-والعبرة.

:الأصولهذهإلىونضيف

له،بالتحضيروالتهيئةالحوارأصلبالموضوعوالمعرفةالعلمإتقان8-

به.والاهتمام

وأساليبه.طرائقهومعرفة،عليهاللردالخصمبشبهاتالعلم9-

نعلم.لابماالكلامإطلاقمناللسانحفظ-ا"

8اروارأهميلا

الأمئلالأسلوبلأنهاةملخةدائمةحاجةالآخرمعالحوارإلىوالحاجة

المفاسد،ودرء،المصالحفجلب،والمصالحالحاجاتعنوالتعبيرالتفاهملغايات

عقولإلىوالوصول،ماديةأومعنوية:المختلفةبأنواعهـاالمكاسبعلىوالحصول

الحوار.طريقعنيتمذلككل،وقلوبهمالآخرين

أخاورفأنا،تعقيذاأكثرهاإلىالحياةصورأبسطمنبناينطلقوالحوار

أنفيليقنعنيويحاورني،دراجةشراءفيطلبهبتأجيللأقنعهالصغير؟ابني

أحصلأنأجلمنويحاورنيالتاجر،أخاوروأنا،الأهميةغايةلهدراجةشراء

أخاوركماجيد.ربحعلىالحصولوهويحاول،فزضبىبسعرجيدةسلعةعلى
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تخ!!اتمهار

بأنهإقناعييحاولونوهم،اكلسابيأغلبهفيالذكاءبأنلإكماعهم؟طلابي

يخفقي.

برأيه،ليقنعنييحاورنيوهو،برأييلأكمعهسةالسيافيمخالفيوأخاور

...إلخ.والاجتماعوالأخلاقالدينفيوهكذا

بأنقناعةعلىيستقرأنمحاوركلواجبمنفإن،المنطلقهذاومن

ءاتئوءؤصمقأ:تعالىقال،الناسعليهنشأالذيالأساسهوالاختلاف

لأتنزدنمكفيإنؤآئؤيبه!آقممتئ!تموآخئقفؤآلأزصررآالتئتؤلئخقق

.الروم!!ئمقف!قي

لتفكير،ا:وفي،لرؤيةوا،لمعتقدوا،للسانوا،لشكلوا،للونا:فيفالاختلاف

ونعايشها،ونشاهدهانراهاالتيالحقائقهي،والبيئة،والتقاليد،والعادات

غضبي،جامعليهمصببثوالأ،تمافاموافقتيالآخرينعلىأنأفترضفلا

خميعأ!فهتمالأزعيىفيمنتختنرئكشملا"ؤتؤ:تعالىقال،ناريوشواض!

يونس.!!مؤينبيكونوأحتئألتاسىتكيآقاتت

،واحدةحقيقةإلىيصلالكريمالقرآنفيوغايتهالحوارلهدفوالمتتبع

آلكئزتأقلأقل،الحقإلىللوصولتهدفجاءتالحوارإلىالدعوةأنوهي

شمئآيوع!!ثترئرؤلاآلئةالأتغبدؤتئتبمآلأبتتتاشؤ%اتحقزإؤتعاتؤا

بألاآشه!اوأقفولؤأتؤلوأق!نأدت!د2ولزينآزباتاتغمئائغضناتتخدؤ!

.عمرانآل!!ئشائوئ

التوحيد.كلمةهيالسواءوالكلمة

آلرشدئتينقدألديزفيلأإكرآةا:تعالىقودهفيالرئانيالتوجيهودعل

بآتغؤؤآشتممتئكققدبآلئ!ؤثؤمىبآلتهغوتيكفرفمقآلقيئين
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

فيمهمةقاعدةلنايبين.البقرة!!غييمجميئوآلئةثأأنفثاملاآئؤتمتئ

إدراكعلئيوليسأسعىأنفعليئ،والحريةالاختيارقاعدةوهيالحوار،انميد

الأمورووضعوالمناقشةالحوارفيجهدناقصارىنبذلوأنتفأنا،النجاح

ونأتي،الرأيعلىوندلل،الصورةوتوضيح،الفهمإزالةونحاول،نصابهافي

الذيالحوارلمدرسةالمؤش!م!الإلهيالمنهجهذاعلىبناء،والحججبالشواهد

وفييدبر،ولاويقبلينفر،ولاويؤفف،ئجمجمولاويبين،يفرضولايعرض

.الكافرون!!دينيوقييعبمبثتمأيةالنها

8ا!وارابأفى

نرضىوأق،للحقنخضعأقومجادلاثماثماشاونقاحوارنالماتدأنضعفيهل

ونعاند؟نكابرأمببزه؟والأنس،بزهإلىالوصولوغايتناهفنانجعلوأق،به

يسيرينأوسهلينليساأمرانللحقالخضوعوتعلغ،الإنصافعشقإن

بعضنا،يتقثلهماقدالكثير،الشيءوالمجاهدةالشذةمنففيهما،مئاكثيرعلى

الآخرين.عندالقدرةفوقيكونانوقد

عن:تتحذثالتيتلكأهمهاومن،مراعاتهايجبآدابوللحوار

.الاستماعحسن-

.الصوتورفعالمقاطعةعدم-

.ةوالأناالرفق-

والقول.الحكمفيالتعجلعدم-

الحوار.فيالتدرج-

والدليل.بالحجةالمحاورإقناع-

يخجل.لاالصوابإلىوالرجوع،والغايةالغرضهوالحقإلىالوصول-

ill
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!م!اتمهار

8الحوارنجاحضوابط

:ضابطانالحوارفيالنجاحوسائلأهممنلعل

المحاور8فيلأولا

الحوار،آدابفيذكرناهاالتيالصفاتتلكالمحاورفيتتمثلأنيجب

أهمها:ومن

وانصافه.واحترامهبالمحاورالجديالاهتمام-ا

إليه.الأسماءبأحبونداؤهذكره2-

.الصوترفعوعدموالاتزانالهدوء3-

بالحديث.الاسممثارعدم4-

الأمثل.والأسلوبالطيبةبالكلمةالاستعانة5-

لموضع8ا!لثانىا

أظهرها:ومن

.الموضوعمنالسخريةوعدمالجديةإظهارا-

الحق.إلىالوصولفيالإخلاص2-

جارحة.غيرمنهجيةموضوعيةبطريقةالخطأتبيان3-

والتضخيم.المبالغاتعنبعيذاالأفكارطرح4-

فيها.المختلفإلىالمسلماتمنالحوارموضوعفيالتدرج5-

انتهائهاتمامبعدمنهاوالانتقالالفكرةواستتمامالأفكار،خلطعدم6-

يليها.ماإلى
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

8التحضيرللحوار

،جيذاتحضيزالهنحضئزأنونجاحهأهميتهالحوارتعطيالتيالأمورمن

ذلك:ومن

المناسبين.والمكانالزماناختيار-ا

مخاوره.ووضعالحوارموضوعاختيار2-

.الاختلافدرجةحسبعلىالاختلافنقاطفيالتدرج3-

للطرفين.الوقتفيالمتكافئةالفرصإعطاء4-

8الحوارأقسام

الخاصفأما،وعام،خاصحوارإلى:الحوارتقسيمالممكنمن

فيتضمن:

إلىللوصولالدرسقاعاتفييقعوهوما،والمعرفةالعلمطلبحوار-ا

وأساليبه.وطرائقهالعلمحقائق

السياسة،ورجال،وأدباء،ونقاد،ومفكرين،علماءمن:،حوارالصفوة2-

.والاجتماع،والتربية،دوالاقتصا

كحوار،حزبأولاتجاهالانضمامأو،كضيةتبنيإلىحوارالدعوة3-

.والاتجاهاتوالأفكارالمناهجوأصحابالدعاة

فمنه8العاموأما

بيعمن:العامةالحياةفييجريوهوما،المنافعوتبادلحوارالمصالحا-

مماذلكوغير،وخصامواتفاق،ووداعولقاء،حاجاتوطلبوشراء

وشجونها.شؤونهاكلفيالحياةلهتتسع

M
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تخ!!اتمهار

وث!ظيمهطبيعتهفيعملءابأديتعلقوهوما:ئيلأدااوألوظيفيلحواراا2-

،والشركاتالمؤسساتفينجدهمااوهذ،ونتائجه،لهالخططووضع

عنها.والمسؤوليةبالوظيفةارتباطلهمما،الحكوميةوالجهات

حولوالشيوخالشبابكجيلمختلفينجيلينبينويتم:الأجيالحوار3-

الشيوخجيليمثلهأوما،والقديمالجديدفيالمتمثلةالقضايابعض

واندفاعحيويةمنالشبابجيليمثلهوما،وتجربةوتعقلمحافظةمن

الجديد.عنوالبحث

8المهارةفيوالموقفالحال

مأالجيد؟والأسلوب،الواضحالبيانيواتيهحالاتهكلفيالإنسانهل

؟تعبيرهوجودة،وبيانهفصاحتهعلىتد،لاقدحالاتتعتريه

البستي:أبوالفتحيقول

والبيانوالبلاغةوحفطيفتوزالفطي!أحسستإذا

الؤمانإيقايممقدارعلىئفقيإنبفهميترتبئفلد

عليه.أزتبئ،حاجةيسألنكبتهفيعيادأبيإلىأتىالربيعبنالفضلإن:وقيل

خليفتين؟خدمتالبيانبهذاله:فقال

تشأل.ولائشألانتعودناإثا:فقال

.الأرضعلىذئئايشتمسطحعلىجدفيوقف

ذلك.يفعلمكانكولكن،يشتمنيالذيلستالذئئه:لهفقال

يقول:غيرهاإلىافغدمسألةفيإنسانناظرهاإذالشافعيكان:الربيعقال

مباديهفيذلكدفعفيويتلطف،تريدماإلىنصيرثم،المسألةهذهمننفرغ

،المماراةكراهةفيجاءبماالحاضرينويذكر.النفوسوثورانانتشارهقبل

،القلوبوصفاءالحقظهورالاجتماعمقصودوأن،الحقظهوربعدسيمالا
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

سببلأنهاوالشحناءةالمنافسةتعاطيالعلمبأهليليقلاوأنه.الفائدةوطلب

تعالىةللهخالضاومقصودهالاجتماعيكونأنيجببل،والبغضاءالعداوة

آلحقليحقأ:تعالىقودهويتذكر،الآخرةفيوالسعادةالدنيافيالفائدةليثمر

إبطالإرادةأنيفهمفإنه.ا!نفال!!آلمخيمولىؤلؤيهيرةأتجطلؤبتطل

منه.فليحذر،إجرامصفةالباطلتحقيقأوالحق

المدزسيىبالفقي!لئشمىتجهوليئهؤسبىكلأتصذزللئدري!ي

مجل!يكل!شاغكديبمببيتتتمثلواأقالعليملأهل!فخق

مفل!يكلأساتهاوحئىكلدهافزالهايقبداحتىقزتثلقذ

:الأخلاقمهلكاتمنمنهايتولدوماالمناظرةآفاتبيان

الفضلواظهاروالإفحامالغلبةلقصدالموضوعةالمناظرةأنوتحققاعلم

الناسوجوهواستمالةوالمماراةالمباهاةوقصدالناسعندوالتشدقوالشرف

إبديس.اللهعدوعندالمحمودة،اللهعندالمذمومةالأخلاقجميعمنبعهي

والمنافسة،،والحسب،والفخبالكبئر،من:الباطنةالفواحشإلىونسبتها

وغيرها.،الجاهوح!ث،النف!يىوتزكية

من8حواريةنماذج

الكريم:القرآنا-

آغم!مقجتمتنلأضرهاجقفتازظئهبقتلأالئم:أوآضيرتتعالىقال

تطلوؤتز2كلهاأةاشةألحسدكتا!ززعاتئتفماوجعقتانجخلىوحقفمط

تحاوؤؤوهولصئجإءته،لترققالمخقنهتاته!صأ!ؤكأتؤفخزبمشمئأئته*

قآقالملنقميمإءخماصلمؤلهؤضتصؤدضل!ؤآغرتقراقاصلاينكآكزآلأ

توفىإذزبدثؤثبنقآبضةألمئاغةآخمنومآ!آبداقلىقيشيذآنآخمن
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تخ!!اتمهار

بآلدىآكقزتؤممؤتحايؤه،صماجبهوتةقاذ!شققمايتقاضيزلأجدن

ألئركؤلأربئليهئأفؤأدته"!زصلآشؤلكئمئطفقرينثموترابرينطقك

نإبآلتهالأقؤةلا%لئه"شماتاففمتتجتتذدضقتؤتؤلأإد!(ضهابريب-

جئئكينختنفرتينآنزفي!ققممئؤؤتداما،ينكآقلآتأترني

مآوقازتفا!آؤئضيحصحجيداقتضيغآلئمملىءشنحشمآناغلهاوئزسيل

قآعلىئقلمثكقت!ف!ضبخبثتير!ؤخي!!ته"وطقبالمحتتطيغمتنغؤصأ

تكنؤثتم!أ!صابريئألثركتؤتقيتنىؤتفولمغرويتهاغلىؤ!ضاؤلهييهاأتقق

هؤضئرآلحقلتهألؤبتةهنالك!منئمروتاكأنآلت!دونيينله،لهئهيريتصروتاو

الكهف.!!وضلأغفب!ثواب!

الشريف:الحديثمن2-

فقامالأمور،هذهعليهليعرضةربيعةبنعتبةالوليدأباقريشأوفدت

:فقال!رو،اللهرسولإدىجدسحتى،عتبةإديه

والمكان،العشيرةفيالسلطةمنعلمتقدحيثمناإثك،أخيابنيا

بهوسفهت،جماعتهمبهفزقتعظيمبأمبرقومكأتيتقدواثك،النسبفي

أعرضمنيفاسمع،آبائهممنبهوكفرت،ودينهمآلهتهمبهومجبت،أحلامهم

بعضها.منهاتقبللعلكفيهاةثمظزأموزاعليذ

أسمع.الوديد،أباياقل!رو:اللهرسولفقالقال:

لكجمعنامالأ،الأمرهذامنبهجئتبمائريدكنت،إنأخيابنياقال:

حتى،عليناسودناذشرفائريدكتوانمالأ،أكثرناتكونحتىأموالنامن

الذياهذكانوان،عليناقفكاذففكابهئريدكنتوان،دونكأمزانقطغلا
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

أموالنا،فيهوبذلنا،الطبةلكطلبنانفسكعنرد!تستطيعلاترا:رئئايأتيذ

إذاحتى..منهئداوىحتىالرجلعلىالتابعغلبربفافإنه،منةئبرئذحتى

الوديد؟أبايافرغتأقذقال:،منهيستمع!رواللهورسول،عتبةفرغ

قال:نعم.

مني.فاسمعقال:

أفعل.قال:

الزجييم.الزخمينالل!يشيم:فقال

فزةائاةاتتبماففحقت!يهتبآلرخييرآلرخمتيين!تترللأحو

لمجمتضثونلاقهتم!بتثيمامم!ؤتلإيرف!غرض!آتحزهتمتغتموقلمؤقيعزبئا

تتنمأؤجمأؤقرةادانناوثقإقهتذعوتآيضاأحمئؤفيفلؤبنا!ؤقالؤا

فصدت.!!عغلونإبتاقآغملجمالثويئيك

عديه.يقرؤهافيها!رواللهرسولمضىثغ

عليهما،معتمذاظهرهخلفيديهوألقى،لهاأنصتعتبةمنهسمعهافلما

منه.يسمع

ياسمعتقدقال:ثم،فسجدمنهاالسجدةإدى!رواللهرسولانتهىثم

.اكوذفأنت،سمعتما،الوليدأبا

أبوجاءكمدقدباللهنحدفدبعض:بعضهمفقال،أصحابهإدىعتبةفقام

الوليد؟أباياوراءكماقالوا:إليهمجلسفلما،بهذهبالذيالوجهبغيرالوليد

ماواللهاقطمثلهسمعثما،واللهقولأ،محمدمنسمعثإنيئورائيقال:

بالكهانة.ولابالسحرولابالشعرهو



تخ!!اتمهار

ماوبينالرجلهذابينوخفوا،بيواجعلوهاأطيعوني،معشرقريشيا

ئصبهفإن،عظيمنبأمنهسمعتالذيدقودهديكونناللهفو،فاعتزدوههوفيه

عزكم،وعزلم،ففككمفففكةالعربعلىيظهروان،بغيركمكفيتموهفقدالعرب

به.الناسأسعدوكنتم

بدسانه.الوديد،أباياواللهسحركقالوا:

لكم)1((.بدامافاصنعوا،فيهرأييهذاقال:

الشعر8من3-

)2(:لطيفةحواريةفيالمجنونقال

عنهاسلوتتشاةلووكالوا

بقلبيغيقوحئهاوكيص

هيؤققمسكئها؟أيقوكالوا:

شمشا؟أحبئرأيتتقفقالوا:

أشاةلافإنتيلهم:فقلث

؟لاةبأرشيةغيقثكما

السماةمسكنهاالشصمقفقلث:

القضاةنزلكدعليئفقلث:

والمتزوجين،الأحباببينكثيزاتدور،عذبةحواريةمعمرفيبنجميلوقال

)3(:كبزقدبأنهالآخرطرفكليتهمحيث

المسفير:شيبيمنتفاريقراعهاوكدكالتبثينة

أكصريألائثينفقلث:المشيبئوجاةكبرت،جميل

/1.492هشاملابنالنبويةالسيرة(1)

.43-42ص:ليلىمجنونديوان2()

.48صمممر:بنجميلديوان)3(
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

باللوىأيامناأتنسين

الغداكتكجناحيمتيواذ

المرزبانيكلولوةوأنت

واحذمرتعناصغيريين

)1(:اليمنوضثاحوقال

دازتاتيخقألا:كالت

دونناينالقصزرأيتأما

بهغا؟الئيثفإن:كالت

كذاتتاالبحزفإنكالث:

فوكنامناللهأليدمق:كالت

أعييتناحينفأئاكالث:

الئذىكشقوطعلينافاسفضلى

الحلي:الدينصفيوقال

بالوسنالجفونكحلت:كالت

فركتنابعدتسليت:كالت

محبتناعنتشاغلت:كالت

عافيتيكلت:تناسيت:كالت

خلديعنكلت:تخليت:كالت

لها:كلتالأسرارأذعت:كالت

لها:كلت؟ترومفماذا:كالت

.2/515الظرفاءحماسة(1)
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معميربذرىوأيامنا

ويالعنبيربالمسلثتضفخ

ئعصريلمشبابلثبماء

تكبريولمكبرثفإتي

غائزرجلأباتاإن

ظاهزفوقةإنيئفقلث:

باتزصارخ!سيفيفقلث:

ماهزسابخفإئيكلث:

غافزتتاوهوبتى،كلث:

الشامزهخغماإذافأب

آمزولانا؟لاليلة

الحسيئلطيفكارتقائاكلت:

سكنيوعنمسكنيعن:فقلت

البكاءوالحزنيبفرطكلت:

وطنيعنكلت:تسليت:كالت

بدني!كلت:تغيرت:كالت

كالعليئهواكسريصير

تسعدنيبالوصلسعدساعة



ترصدناالركيبفعين:كالت

فلومنكبالصدودأنحلتني

نثريلا8حواريلانماذج

تخ!!اتمهار

أبينلمللعينفإنيكلت:

ترنيلمالمنونترصدتني

)1(:العبديوصحارمعاويةبينحوار

العبدفي:غئاشبنلضحايىسفيانأبيبنمعاويةقالالأعرابئي:ابنقال

فيكم؟التيالبلاغةهذهما

ألسنتنا.علىفتقذفهصدوزنابهتخيششيءقال:

ص،كل

والرطب،بالبشرهؤلاء،المؤمنينأميريا:القومغزضمنرجللهفقال

بالخطب.منهمأبصز

لتعقره،البزدوان،لتفقخهالزيحإنلتعلمإئاوالل!أتجلكمحار:لهفقال

لمئضجة.الخزوان،القمزلتضيفةوان

فيكم؟البلاغةتعدونما:معاويةلهوقال

.زلإيجاا:لقا

الإيجاز؟ومامعاويةةلهقال

تخطئ.فلاوتقول،تبطئفلائجيبأنكمحار:قال

صمخار؟ياتقولكذلكأو:معاويةلهفقال

ئخطئ.ولاتبهطئألا،المؤمنينأميرياأقفنيصمحار:قال

./128نفسهالمصدر(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

اسمك؟ما:صفوانبنلخالدقريشمنرجلوقالقال:

الأهتم.بنصفوانبنخالدقال:

وانوهوحجر،لصفوانأباكوان،بخالدأنتمالكذباسمكإنقال:

الأهتم.منخيروالصحيحلأهتمجدك

أنت؟قريشأيمنخالد:لهفقال

هاشم.منالدارعبدبنيمنقال:

وخزمتك،جمحبكوجمحت،أميةوأمتك،هاشمهشمتكلقدقال:

وتغلق،دخلوااإذتفتح،دارهاوعبدعبدهافجعلتكقصيوأقصتك،مخزوم

خرجوا.اإذ

:للفرزدقفقالالشاعر،خليفةبنخلففرأى،بالمربدالفرزدقومز:قيل

القائل:من،فراسأبايا

الأداهملقذأوالمساحيلقطعمثلهكينلاالقينوابنهوالقين

:يقولالذي:الفرزدقفقال

دراهملطزأوجدابىلقطعمثلهلصلااللصوابنهواللص

يديه،علىالماءيصبوقفلهغلافاأناضنيعكتةقرالصادقجعفرعنوحكي

جعفرقمظر،وجههفيالرشاشفطار،الطستفيالغلاميدمنالإبريقفوقع

.أأتغيظإؤآلئطيين،مو!ييافقاد:،مغضبنظرإليه

غيظي.كظمتقدقال:

ivi
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تخ!!اتمهار

.أألئاصسنغيئتعايينإوآ:قال

عنك.عفوتقدقال:

.أآلمخميمييئجممثإوآلته2قال:

تعالى.اللهدوجهحرفأنت،اذهبقال:

عدىيوضعتجذفي-الكوفةوهووالي-الثقفئياللهعبدبندلمغيرةكان

ائمغيرة:لهقال،فيهئسرعوتجعلالخذي؟إلىتدهفمدأعرابيقخضره،مائدته

تطخئك.أفهكأنبخزدلتأكلهإئك

أزضعتك.أمهكأنعليهئمشمقوانكقال:

:الأمثالمعجمفيجاء

وابتلالاه.:الآجرةفقالت،الماءفيولبنةآجرةوقعت

أنا؟أقولفماذا:اللبنةفقالت

:المناظراتعلىنموذج

)1(:الرومملكقيصرمعالباقلانيالطيبأبيبنمحمدبكرأبيمناظرة

8الأولالمجلس

القمر،انشقاقمن:نبيكممعجزاتفيتذعونهالذياهذ:الرومملك-

عندكم؟هوكيف

ولم،بالبصرةولد،الطيببنمحمده!الباقلانيوأبوبكر9232-ص:للباقلانيالقرآنإعجاز(1)

البدلية،سريع،المحاورةبارع،الحجةقويوكان،وتململثقه،التحديدعلىولادتهتاريخيمرف

والتاليف،بالتدريسوشغلبالثغر،ءالقضاتولى،المناظرةهذهوكانت،الرومملكإلىبمثةرأس

هـ.534عاموتي!،القرآنإعجازمنهاالمؤلفاتمنالمديدوله



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

حتىء!موراللهرسولعهـدعدىالقمرانشق،عندناهوصحيح:الباقلاني

.الحالتلكفيإليهنظرهاتفقومنالحضور،رآهوانفا،ذلكالناسرأى

؟االناسجميعيرهولموكيف:الرومملك

.وحضورهلشقوقهووعدأهبةعلىيكونوالمالناسلأن:الباقلاني

تعرفهلمشيءلأي؟وقرابةنسبةوبينهبينكمالقمروهذا:الرومملك

خاصة؟أنتمرأيتموهوانفا،الناسسائرمنوغيرهاالروم

اليهوددونرأيتموهاوأنتم؟نسبةوبينهابينكمالمائدةفهذه:الباقلاني

كلهمفإثهم،جيرانكميونانوخاصة،الإلحادوأهلوالبراهمةوالمجوس

غيركم؟دونرأيتموهاوأنتم،الشأنلهذامنكرون

القسيسفلانلإحضاروأمر.اللهسبحان:بكلامهوقال،الملكفتحثر

مثله،مملكتيفيماقال:صاحبهلأنةنطيقهلانحن:وقال،ليكلمني

أشقر،كالذئببرجلجاءإذأشعرفلم،مثلهعصرهفيللمسلمينولا

وهو،لازمالمسلمقالهالذيفقال،المسألةعليهوخكيت،فقعدالشعر،

.ذكرهماإلأجوائالهأعرفلا،الحق

يرا:أم؟الأرضأهلجميعيراهكاناإذالخسوفإن:أتقول:الباقلاني

اته؟بمحاذالذيالإقليمأهل

اته.محاذفيكانمنإلأيراهلا:القسيس

أهليراهألاناحيةفيكاناإذالقمرانشقاقمنأنكرتفما:الباقلاني

فيأوكان،عنهأعرضمنفأفا،لهللثظرتأفبومن،الناحيةتلك

.يراهفلامنهاالقمريرىلاالتيالأمكة

الذينالرواةفيالكلاموانفا،دافععنهيدفعكلا،قلتكما:القسيس

بصحيح.فليسالوجهاهذغيرفيالطعنفأفا،نقلوه

الثقلة؟فيئطعنوكيف:الملك
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تخ!!اتمهار

حتىالغفيرالجمينقلهأنوجبصغاإذ،الآياتمنهذاشبه:القسيس-

أنعلىد،بالضرورةذلكنعلملموثما،بهالضروريالعلمبنايتصل

وباطل.مفتعلالخبر

الباقلاني.منالجوابيطلب:الملك-

وئقالالقمر،انشقاقفييلزمنيماالمائدةنزولفييلزمه:الباقلاني-

يبقىفلاالكثير،العددينقلهأنلوجبصحيخاالمائدةنزوللوكان

يعلموالموثما،بالضرورةاهذويعلمإلأوثنيولا،نصرانيولايهودي

.مكذوبالخبرأنعلىد،بالضرورةذلك

هذا.علىالمجلسضفهومنوالقسيسالملكفئهت

الثانى8المجلس

ثابئ.مجلسفيالملكسألنيثغ:الباقلانيقال

مريم؟ابنعيسىالمسيحفيتقولونما:الملك-

منخدقهآدمكمثل،ورسودهونبيهوعبدهوكدمتهاللهروح:الباقلاني-

النص.عليهوتلوت،فيكونكنلهقالثغ،تراب

عبد؟المسيح:تقولون،مسلميا:الملك-

ندين.وبه،نقولكذا،نعم:الباقلاني-

الله؟ابنإنه:تقولونولا:الملك-

إئهأيقمعهو!اتؤثرومامنآلئاآئخذما!،للهاذمعا:نيقلالباا-

الله،ابنالمسيحجعدتمافإذ،عظيفاقولأدتقودونإثكم19(:المؤمنون)

فتحثر.،الأقاربعليهوعددت؟وخاله،وعمه،وجده،وأخوه،أبوهفمن

؟والأبرصالأكمهويبرئ،ويميث،ويحيي،تخلقالعبد،مسلميا:الملك-

لمج!.الباريفعلمنكفهذلكوانفا،ذلكعلىالعبديقدرلا:الباقلاني-

iva



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

،الآياتبهذهأتىوقد،خلقهمنوخلفاللهعبذاالمسيحيكونوكيف:الملك-

كفه؟ذلكوفعل

.والأبرصالأكمهأبرأولا،الموتىالمسيحأحياما،اللهمعاذ:الباقلاني-

.صبرهوقلأالملكفتحثر

لهالناسوآخذ،الخلقفياشتهارهمعاهذثمكر،مسلميا:الملك-

بالقبول؟

عليهم-الأنبياءإن:والمعرفةالفقهأهلمنأحدقالما:الباقلاني-

تعالىاللهيفعدهءهوشيوانفا،اتهمذمنالمعجزاتيفعدون-السلام

.الشهادةمجرىيجريلهمتصديفاةأيديهمعلى

المشهورين،دينكموأهل،نبيكمأولادمنجماعةعنديحضرقد:الملك-

كتابكم.فيذلكإن:وقالوا،فيكم

عليهوتلوت،تعالىاللهبإذنذلكأنكتابنافي،الملكأيها:الباقلاني-

ؤ!غقتأيغتيئأدلمخزترتمآتنتييممىآلئةقاذإدأ:تعالىقوله

شريكلاوحدهباللهكن!لكذكنلماإن:وقلت.المائدة!!تتيذيك

الأكمهويبرئ،الموتىيحييالمسيحولوكان،المسيحاتذمنلا،له

يدهوأخرجالبحر،فلقموسىإن:يقالأنلجاز،اتهذمنوالأبرص

منالسلامعليهمالأنبياءمعجزاتوليس،ذاتهمنسوءغيرمنبيضاء

ئشنذانيجزلم:اهذتبزلمفلفا،الخالقإرادةدونوأفعالهماتهمذ

إليه.المسيحيدعلىظهرتالتيالمعجزات

يتضزعونكانوابعدهمنإلىآدممن،كلهمالأنبياءوسائر:الملك-

ا1يطلبونمايفعلحتىةللمسيح

كانالمسيخإن:يقولواأنيقدرونلاعظغاليهودلسانأؤفي:الباقلاني-

إلىيتضزعكانالمسيحإن:يقولنبيصاحبوكل؟موسىإلىيتضزع

.الدعوىفيالموضعينبينفرقفلا،نبئه



تخ!!اتمهار

الثالث8المجلس

بالئاسوت؟اللأهوتاتحذيغ:الباقلاني-

.الهلاكمنالناسجمتخيانأراد:الملك-

منيأمنولم،كذابهوجممعل!وئصلثيكلتلبأثهدرىوهل:الباقلاني-

تاللاواذ،إلفايكونانتالل،اليهودأرادمايديىلمإنهقلت:فإناليهود؟

الأمرهذافيودخلدرىقدقلت:وانابئا.يكونانتاللإلفايكونأن

للبلاء.التعزضمنتمنعالحكمةلأنةبحكيمفليس،بصيرةعلى

والأولاد؟الأهلوكيفأنت؟كيف:المطارنةأحدالباقلانيوسأل،فئهت

الأملأ،لسانأنكالرساللأكتابفيأرسلكمنذكر،قولهمنعجبوقد:الملك-

والولد؟الأهلعنهؤلاءئتزصأئناعلمتأمااالمفلأعلماءعلىومتقذتم

،والأولادالأهلعنوتعالىسبحانهاللهثمزهونلاأنتم:الباقلاني-

سبحانهاللهمنوأعدىوأجلأأقدسقعندكمهؤلاءفكان؟ولمزهونهم

جوائا.ير"واولم،أيديهمفيقشقض!11وتعالى

فيها؟قيلوما،نبيكمزوجعائشةقصةعنأخبرني:الملك-

،عمرانابنةومريم،نبينازوجقيل:مافيهماقيل،اثنتانهما:الباقلاني-

وكل،كتفهاعلىتحملهبولدفجاءتمريموأما،تلدفلمنبينازوجفأما

جوائا.ئجرولمالملكفانقطع،بهزمتثممااللهبزأهاقد

ا!مكونيلا8التذكرةكتاب!

يكونلاوكيفبه،تمثللمنغايلأيكونماالبالغلأالحججمنالعزيزالكتابفي

تعالى:قولهذلكفمن،وسبيلهاالهدايلأومحجلأ،ودليلهاالشريعلأوهوبرهان،ذلك

ئخييها!ئلرييرؤ!آلينهتميمشمنقاذظقهوؤلتيىتتلأتتاأؤضزلق

يس.!!لجيضضفتيوممودبئمضآؤذآ!ثمآهآآللأى



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

ئتتئ!تؤينئطقةتلإ!آلصسئئ!آنئتزئرآفيدنمتقأآتخم!ف:تعالىوقال

يقذرغل+لكدآلتممى!ؤآأنىقيلدكزآلرؤجئنأيتةلخغل!ق!ؤى!تظقةقئميم

القيامة.!!آفؤقئلمجقآق

ؤتةخميةآفؤتيعيد!ؤهؤئئزآلخققشذؤأأؤمموألزىلمج!:وقوله

.الروم!!أئيهصؤممؤأئقيدينؤآلأرصيىآلمتضئئفيآلاشئهلىآفثل

معارفكم.منالمأخوذينظنونكموقياسعقولكمتقريرفيأي

آئثترتحتغمأآضامتو!تفأغلإم:إبراهيمعنحكايةلمج!وقوله

بخئلممقبهنأغثيتحغلجوءيزذلأقابآلئرآشركتصآثكتمؤلاتخافوئ

.الأنعام!!تغقموئإنكئ!ئئميآلأئيآصأئفريقتن

سبحانه:قولهالشركوتوهينالتوحيدإقامةفيالقاطعالحجاجآياتومن

.ءالإسراأ!سمبيلأألضيثيىزىإلىلأتتغؤأإذاتقولوقكتااجمةةقعه،لؤتمنإفل

لدهمتص!براإنةيقمعص!اتوماؤثدينآلئةآئخذتاأ:تعالىوقوله

المؤمنون.!!تصفوئعماآق!ممتحنتغفنقيتغفحهتمؤتعلأضققبماإنم

مثلض!ربآلئاس!أتأ!ا:البريةبخلقتفردهفيتعالىوقوله

ؤتيىذصبا؟تخلقؤالقآلته؟ولؤينتذعوبرآلذليئإبرته"،قآشتغعؤا

ضففغةيتمتتنقاؤلأشمثاألذلابي!فتهغق!نئهصآتجتتفوأ

الحج.أ!ؤآفظ!وبآلالايمث

غئدتافآلؤ(قينرننآشازبيفيئحنمغأقئن:كتابهأمرالحج!فيومن

!!إنكئمضصنرتمينألت!؟ونيينشهد%يهئمؤأذغوأيثلإءيقبمئوز؟

.البقرة
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تخ!!اتمهار

أحوالهبتأملوسلمآلهوعلى!رورسولهنبوةإثباتعلىالدلالةفيوقال

!!آ!ؤلينيمئمءابا؟تترئاطةلمآشآنقؤلمتذ2وأأقلرأ:بهءجامابروتد

المؤمنون.!!شكرو%تهوقفئمرلمئوقئمئغرمؤأثؤأآش

البعثةقبلقري!ثبىفييعرفوسدمآد5وعدىعديهاللهصدىكانفإنه

الأمين.بالصادق

بل!آدزلبهمؤلأغثت!ختتؤئهوقاالؤلثمة%لتهقرأ:تعالىوقوله

!إيونس.تغقلود!أقلأقتف!ينعمرافي!خلتثمتققذ

خيلأإن:دكمدوقدت،قري!ثبىمعشريا:فقال،قام!رواللهرسولبعثولما

مصدقي؟أكنتمالجبلهذامنعليكمتطلع

نعم.قالوا:

شديد.عذابيديبينلكمنذيزفإنيقال:

.الإسلامإلىودعاهمبالإنذار،خاطبهمبصدقهأقروافلما

:المستطرفوجاءفي

القناعة،وأدزمه،الطاعةأدهمهخيزابعبداللهأراداإذالحكماء:قال

واذا،بالعفافواكتسى،بالكفاففاكتفى،باليقينوعضده،الدينفيوفقهه

،هواهإلىووكله،بدنياهوشغله،الآمالمنهوبسط،المالإليهحببشزابهأراد

العباد.وظلمالفسادفركب

عمل.أوفىعديهوالتوكل،أملأزكىباللهالثقة-

المواعظ.لمفعهلمواعظدينهمنلهيكنلممن-

المعاد.ساءهالفسادسرهمن-



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

صنع.بماويجزىزرع،مايحصدكل

النفسوصحة،العمرقليلةفمدة،أمسكوسلامةنفسكصحةيغرنكلا

.بدنياهدينهباع،هواهأطاعمن.مستحيلة

.بالمعلومالعملالعلومثمرة

حسد.يدخدهدمبعطائهكعومن،أحديسخطهدماللهبقضاءرضيمن

دينه.الشهوةتفسدلممنالناسأفضل

ربه.طاعةفيهواهوعمي،قلبهمنالحرصأخرجمنالناسخير

سرف.الباطلونصرة،شرفالحقنصرة

لورثته.وخازن،نعمتهحارسالبخيل

.الورععدم،الطمعلزممن

البلاء.حلالحياء،ذهبإذا

لاينجع.كدواء،ينفعلاعلم

.دنياهإكرامفينفسهويهين،هواهطاعةفيربهيعصيأنالمرءجهلمن

عليك،يدوملافيهأنتويوم،إليكيعودلامضىيوم:ثلاثةالدهرأيام

أهله.منتعرفولا،حالهماندريلامستقبلويوم

للمصائب.انزعاجهاشتد،بالمواهبابتهاجهكثرمن

خلالك.بجميلالجميلعلىودل،أفعالكبحسنالمسيءعص!

منويحرك،بطنماعيويكمنيظهرفإنه،الكلاموفضولإياك

سكن.ماعدوك

صديفا.الملولولا،سروزاالغضوبولا،فرخاالعجوليجدلا

.العبادةمنالنيةحسن

السياسة.منالجلوسحسن
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تخ!!اتمهار

حظه.فينقصخلقهفيزادمن

خانه.الزمانائتمنمن

لقاء.أحسنهممحبةالناسأظهر

فيممارجاءهيقطع:خصالأربعفيهيكونحتىدينهل!نسانيكمللا

لنفسه،يحبماللناسويحبويصبر،نفسهشتموشممع،الناسأيدي

الله.بمواعيدويثق

.المروءةويذهب،اليقينويضعف،الدينيفسدفإنه،والحسدإياك

حفا؟كانوان،يقالأنيحسنلاالذيالشيءما:لأفلاطونقيل

نفسه.الإنسانمدحقال:

والجود،الكرامةإلىوالبر،السلامةإلىالصمت:أربعةإلىتؤديأربعة

.الزيادةإلىوالشكر،السيادةإلى

جده.أهلكهتدييرهساءمن

الجهل.ثمرةالغرة

الظن.حسنالذنبوآفة،المنقبيحالنعموآفة،الخصماستضعافالقوةآفة

الأعداء.أضروالغفلة،الآراءأسدالحزم

المكايد.أيقظته،عدوهعننامومن،الشدائدأقامته،حيلتهعنقعدمن

.الخذلاناستحقوالمروءاتالأحسابذويواطرحالسفلةقربمن

ومنصبر،فقدحلمومن.حلمفقدغيظهكظمومن،تفضلعفامن

حينالنار:علىاللهحرمهأربععندنفسهملكمنظفر.فقدصبر

يشتهي.وحين،يرهبوحين،يرغبوحين،يغضب

بعملالآخرةطلبومن،خسرهمافقدالآخرةبعملالدنياطلبمن

علىفاقصره،عقلهوترجمانفضلهبيانالمرءكلام.ربحهمافقدالدنيا

القليل.علىمنهواقتصر،الجميل
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

حميذا.وافعلسديذافقل،بفعلهويوصف،بقولهيعرفامرئكل

عرضعنوكف،يعنيهلاعماوأعرض،لسانهوحفظ،شأنهعرفمن

ندامته.وقفت،سلامتهدامت،أخيه

عز.والصدقحرز،فالصمت،وصدوفاصموئاكن

حرم.سؤالهأكثرومن،سئممقالهأكثرمن

قتل.سلطانهعلىاجترأومن،خذللإخوانهاستخفمن

إخوانه.حرممنسعدولا،جيرانهأذلمنعزما

.السؤالقبلوصلماالنوالخير

.السؤالفيأزهدهم،بالنوالالناسأولى

اصطفاؤه.وجب،صفاؤهحسنمن

عنه.الحلمبحسنفيطهمنه،الشتمبقبيحغاظكمن

عرسه.زوجعلىبهجاد،نفسهعلىبمالهيبخلمن

فانشره.إليكاصطنعاواذ،فاسترهالمعروفاصطنعتاإذ

.الإعداممنأمن،الكرامجاورمن

فرعه.زكا،أصلهطابمن

،شكرهسقط،بمعروفهمنومن.القطيعةاستوجب،الصنيعةأنكرمن

.أجرهحبطبعملهأعجبومن

.بالرداءةأصلهعلىشهد،الإساءةنفسهمنرضيمن

خسته.فيبالغهبتهفيرجعمن

الأمم.عيونفيعظم،الهممدرجاتفيرقيمن

قيمته.كثرت،همتهكبرتمن

رزقه.ضاق،خلقهساءمن

W
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تخ!!اتمهار

جماله.فيزاد،مقالهفيصدقمن-

جادومن،جلبمالهجادومن.الآمالإليهتوجهت،المالعليههانمن-

uالاوشر،النوالفيوصرف،الحلالمنأخذماالمالخيرذل.بعرضه

.الآثامفيوصرف،الحراممنأخذما

.الملهوفإغاثةالمعروفأفضل-

وتستكبر،عليكوتذكرالحق،لكالحقشسىأنالمروءةتماممن-

.غيركمنوتستصغرها،منكالإساءة
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السادسالفصل

الخطابمهارة

.المهارةلهذهحاجتناا-

والتدريب.التهيئة2-

.الخطابأساسيات3-

.الخطابعيوب4-

المؤلر.الخطيبسمات5-

الخطيب.عيوب6-

وتحليل.نموذج7-

.الخطابمهارةفينصوص8-





تخ!!اتمهار

:الخطابمهارة

الجميل،علىفاقصره،عقلهوترجمان،فضلهبيانالمرء)كلامقيل:

(.القليلعلىمنهواقتصر

:الخطابمهارة

والتدريب.التهيئة-ا

.الخطابأساسيات2-

.(والسامع،والخطاب،المتكلم)في:وتكمن،الخطابقوةعناصر3-

.الخطابعيوب4-

وتحليل.نماذج5-

والمهارةهذهإلىبحاجل!نحنهل

أولئكوبخاص!،الشرعيةالعلومأو،العربيةاللغةغيرفيمتخصئضكل

سؤالأ،أنفسهمعلىيطرحونوالتطبيقيةالبحتةالعلومفييتخصصونالذين

،ساخرةابتسامةمحياهعلىوترتسم؟الخطابةأوالخطاببفنعلاقتيماه!

الدراسةوهذهالعناء؟اهذكلولمجمعإ؟خطيبسأصبخوهل،وهويردد

...إلخ؟الميكانيكاأو،الكهرباءأو،الكيمياءفيالتخصصية

والتدرب،معرفتهافيئصز!وقئاوأن،لأهلهاالخطابةبأنالإجابةوتأتي

وأنفع.أجدىلكانالتخصصفيلوكمرف،ضائغهووقثعليها

والخطابةالخطابفنعنفلواستغنى،كذلكتكونألاالإجابةوحقيقة

غلإمموسىهوسيدنافها،بمعجزاتهمالسلامعليهم2الأنبيالاستغنى،أحد

قائلأ:!،رئهمنيطلبذلكومع،معجزاتآياتبعشروقومهفرعونيأتي

تفقفوأ!لتمتايئ!ؤآضفلغقذئينآئيرىليؤطتنز!ضدرىليآلثاخزتيذقاأ
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

قيؤآئثركة!آررييلإءآشاد!آيخىقؤ!!آفلييقؤفيليىافيؤأخقل!قوقي

قاذقذ!بقح!إشاإتككنت!!ؤتدبهرئرك!يرا!تئحككثيرا!قآئرى

تنوشى!،طه.سمؤلكأوييت

يحملهمايكفيهأفلا؟سالنامخاطبلأفيعنهلينوبغيرهإلىيحتاجالنبيوهل

بقوةلابقوتهاوتفرضهالأمر،تحسممعجزاتمنيؤتاهوما!،ربهعنتبليغمن

المهارةإلىالحاجلأبأمسالسلامعليهمموسىوسيدناالأنبياءكان،نعم؟الكلام

يدعوربه،علإمموسىسيدناواليدالعصامعجزةصاحبجعلحتىالخطابيلأ،

!ماناييقلهؤآفصححصهروتؤآخىأ:تعالىقال،العظيمكتابنافيجاءكما

القصص.!!يكؤبوتآنإئي-آضائيصوقغردصاتعىقارسمئا

صاحب"لنكولنيالرئيسأنالأمريكيالأدبلتاريخكامبردجمعجمفيوجاء

أوسياساتهبسببم1865عامحزبهفيالرئاسةبموقعيفزلمالواسعةالشعبية

الحركاتكلفيالحالوهكذاوالتعبير،التخاطبالمؤثرفيبأسلويهوانما،أعماله

)1(.القيادةعلىالأقدرهموالخطابالتعبيرقوةعلىالأقدرفإن،التغييرية

منفإن،بأنواعهاالإعلاملوسائلالكبيرالتأثيرمنالرغموعلى

والمخاطبة،الأشخاصبينالمباشرالحديثأنإلىيذهبمن)2(الباحثين

إلىالاستماعمنأكثرالآخرينوالتأثيرفي،الآراءتغييرإلىتؤديالمباشرة

ذلك.ونحوالمجلةأو،الجريدةقراءةأوالتلفاز،مشاهدةأو،الإذاعة

وتداولوهابأفكارها،واحتجواعباراتها،لناس!اتناكلخطبةمن)وكم

الناسعادات!تحولأأحدتتخطبةمنوكمبها،واستحسائاإعجائابينهم

المخاطبين.بعضلدىوالتوبةالأملبابفتحتخطبةمنوكم،وتصوراتهم

65.صالتدريبا:دليلانظر(1)

232.ص:والمجتمعالجماهيريالاتصالانظر2()



!م!اتمهار

المخاطبين،علىخطيرةوأضرار،سيئةآكارللخطبةكانربمابالمقابلنهأغير

بدعة،نشرأو،الشائعاتكبيلمنأخبارتناكلأو،تيئيسأو،تهييج:من

)1((.الناسبينوفسادفتنةبثأو،سنةوطمس

فيوردما،خطبةسماعلمجردوالا"لجاهاتالآراءتغييرعلىالأمثلةومن

ا!ىخكمه،ترطالبأبيبنعليالرابعالخليفةعلىخرجواالذينالخوارجعنالحديث

وأطاعوه،لرأيهانقادواحروراءمنألفانمنهممعهرجعلهممناظرتهففي

قاله.ماسمعوابعدما

القيصرقتلتمأقبعدلشكسبير،قيصريوليوسمسرحيةفيوردوقد

رآهعندمافيهقالالذيبروتسصديقهضمنهمومن،عليهالثائرينقبلمن

منكاقبروتسأقوالشاهد،مثلأفذهبت؟ابروتسياأنتحتى":خنجرهيستل

بصحة،القتلةمنللانتقاماعيوالدالهائجالشعبفأقنع،روماخطباءأعظم

،أنطونيوسالقيصرأختابنبعدهمنقامثم،إليهمالشعبفانحازالثوار،رأي

عليهم.وقضتالثوار،فهاجمت،الأولرأيهاإلىالجماهيرأعادتخطبةوألقى

العربكلأصيبام679عامحزيراننكبةوبعدالحاضر،عصرناوفي

فيهاتحفلخطبةألقىإنماولكنهالناصر،عبدجمالالزعيمفيأملهمبخيبة

وقائذا.زعيفابهثماديالجماهيرعادتحتى،استقالتهوقدم،المسؤولية

،والقادةالرياديينلكلماسةحاجةالخطابفنإلىفالحاجة،ولذلك

،دوالاقتصا،والتجارة،والأدب،والإعلام،والعلم،سةالسيا:فرجال،لمختصينوا

كانتعضيمهماوكلبل،مجموعةويرأس،ةمنشأويدير،فريفايقودمنوكل

فييأملوالنفعلأأنهميظنونقدالذينأولئكحتى،المهارةهذهيحتاجمرتبته

1/2.الأمةتريبةفيوأثرهاالجممةخطبة)2(
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

لهمستعرض،ومنابره،ساحاتهوفيالخطاببابأمامللوقوفيتعزضواأن

السابقة.إجابتهمثمفعهملاوعندها،الحاجة

صاحبقالوقد،أنفسهممنوأعطوه،وجؤدوه،الفنابهذالعرباهتموقد

دهائتخيزلتيالخطبا!وتؤفيقهاللهبغونكائدون)ونحن:()1الفريدالعقد

تنابرهم،علىالأئمةبهاوتطقت،تشاهدهم!العرفيبهاوتقاخرتالكلاخ!،

بها!وتباهت،خلفائهمزؤوسىعلىبهاوكامت،محافلهم!بهاوشهرت

واسئجزلت،العوامبهاوخوطبيضتواتهم،ووصتثهاوتساجدهم،أعيادهم

(.المعانيلهاوئخئرت،الألفاظلها

،الاتجاهات:تكوينعلىالقادرةالمثلىالاتصالهووسيلةالخطابوفن

،الرأيتغييروقودوهو،عاتوالقنا،والرؤى،والأحزابوالأفكار،،اهبلمذوا

لة.لحاداوالاستعدلأمبر،والانقياد

لتدريب8واالتهيئلا

لجديرالمنابرشثتئةمنوانالمنابرشثبتني":مروانبنالملكعبديقول

مهمةليستفهي،بحقهاتؤخذأنعنويخبرنا،التجربةهذهلناينقلبأن

الخطابفنوتلفي،وتدريبتهيئةوالى،ادواستعدعدةإلىتحتاجوانفا،سهلة

تهيئة.طولبعدإلأيتاتىلا

خلالمنوذلك،الناجحالخطيبإعدادكيفيةالقدماءمناهجفيوردوقد

ومنها:،المهمةلهذهيعدونهمنبهايأخذونطرائقمجموعة

تحتاجولكنها،والأساسالبذرةهيالتي،والموهبةوالميلالفطرة-

ومن،الظلالوارفةشجرةتصبححتى،والدواعيالأسبابمنغيرهاإلى

./1486الفريدالمقد(1)
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تخ!!اتمهار

الانطلاقتستطيعلاولكها،والإمكانالقؤةطياتهافيتحملبذرةتظلدونها

دونفالبذرة،وثمارهاغصونهاتتمايلعاليةوتصعد،الأرضلتشق،والانعتاق

دونالموهبةحالاوهذ،حالهاعلىتبقى،وسماب،وماء،وشم!بى،وهواء،تراب

وتدريبه.،وتهذيبه،وصقلي،علبم

العمل،سأسافالعلم،اللغةتقانوا،التعليمخلدلمنلتأهيلوادالإعدا-

الخطابةةلإتقانشرض!اللغةواتقانوالعمل،(القولقبلالعلم":يقولونوالفقهاء

ولبناته،،البناءأساسواللغة،قويصالحأساسبىعلىإلأيقوملاالبناءلأن

.وبهاؤه،وقوتة،وجماله،وقميته

،وأشعارالعرب،الشريفوالحديث،الكريمالقرآنمنأجزاءحفض!-

.المأثورةوأقوالها،وأمثالها،وحكمها،وخطبهاوأخبارها،

فيبهويتمثل،حاجتهعندالخطيثبهيستعينورصيدكزفالحفظ

وحججه.أدلتهفيويستخدمه،الحالات

حتىالؤخليحففهاالجكمةمنالكلمةالهدئة"نعمت)1(:الفضيلقال

أخيه.إلىيلقتها

يكتب.ماأحسنويحفض!،يسمعماأحسقالؤجليكتب:يقالوكان

للئققة.كلبك!ومامال،بيتكتبك!مااجعل:يقالوكان

طومارك،.!عشرةمنخيركلبك!خز!:أعرابنيوكال

أدائها،وحسن،المهارةلاكتمالوسيلةخيرفالدربة:والدربةالمران-

والمساجلة،،الخطابة:ممارسةعلىأبنائهمبتدريبيقومونالعربكانوقد

./177والتبيينالبيان(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

أنأولادهمؤدبمنيطلبكان،الرشيدهارونالخليفةأنويروى،والمقافاة

لهم،تدريئاذلكليكونةالاجتماعيةالمناسباتفيليلقوهاالخطبةلهميضع

نفسه.التعليمتوازنتكادوالممارسةالتدريبوأهمية

ل!تقان،المثلىالوسيلةهيالدربةأنعلىمثالخيرالخطاطمقلةابنومثال

منالقولاوهذ(السبتيوممتيأخطالخميسيومأراني)إنتي)1(:يقولحيث

ولذلك،والتجربةوالممارسة،والدربةالمرانأهميةعلىيدؤإنفاالخطاطينأعظم

)2(:الغزيإسحاقأبوالشاعرويقول(،الاكتمالإلىيودي)المرانقيل:

هانامازشتةإذاضغبوكلأئنضلئاالسيفمثلوهوركبتة

،الحالاتتمثلفيتعينةثقاف!إلىالخطيبيحتاج:الواسعةالثقافة-

الغوامض.واستكشاف،العللواستنباطالظواهر،وتحليل،الاتجاهاتومعرفة

وخنيها،الذزبةوغمودها،الطبعالخطابة"رأسق)3(:العربكلامفيوورد

الاستكراه،.بقنةتفرونةوالمحنة،اللفض!تخيروتهاؤها،الإعراب

8ا!طابأساسيات

فيإيجابئاتأثيزايؤلرحتىةالأسسمنمجموعةيتطفبالخطابنجاح

ذلك:ومن،المخاطبين

عدةوزرالمباسي،المصرخطاطيأشهرمقلةبنعليبنوهومحمد4/951بالوفياتالوافي(1)

فيترجمتهنظرهـوا328سنة،السجنفيومات،يمينهوقطمت،أموالهوصودرتوسجن،مرات

6.2574/الأدباءممجم

943.ص:الغزيديوان2()

./112والتبيينالبيان3()
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تخ!!اتمهار

فيئقالفمالجمهوؤواللموضوعالموائمةوالأفكارالألفاظتخئر-

فييقالوما،قزلفيئقالماغيرجذفيئقالوما،سلامفيئقالماغير،حرب

أساسياتمنوالموقف،للمخاطبالخطابفمناسبة،حزنفيئقالماغيرفرح

.الخطابفننجاح

السيرإلىجممضيقدأحدهماعلىوالاعتماد،والعاطفةالعقلمخاطبة-

العقولويمخاطبةللتأثير،والقلوب،ل!قناعالعقولفمخاطبة،واحدةرجلعلى

وفي،لبرهانوا،والحجة،والدليل،والاستنباط،والاقتباس،بالتمثيل:نستعين

والاجتماعية.،والأسرية،والوطنية،الدينية:العواطفنثيرالقلوبمخاطبة

فصاحة،خلالمنيتموذلك،والأسلوبالألفاظ!لجزالةواالقوة-

وقوته،السبكوجزالة،وفصاحتهاالعبارةفصخة،المعانيوبلاغة،الألفاض!

ذلككل،الإيقاعوعذوبة،الجملوثماسب،وروعتهماوالتشبيهالصورةوجمال

.النفوسفيالفغالتأثيرهله

،الوالابتذ،السطحية:الوضوحيعنيولا،والفكرةالعبارة!الوضوح-

كتابوقدوثما.المؤلرةالخطبةشروطمنوالبلاغيةالفنيةفالصورة،والركاكة

آلقايينرلخأللىتثوثتتريل:وتعالىتباركفقال،بئئاواضخاجاءحيث!ش!،الله

يلشمارغزفز!أكنلأد!منقكو!ققيك!علىآلأمينأووحبهترنر!

الشعراء.!!شيهز

الكريم،القرآنوضوحومع،والإشراقوالظهور،،الوضوحهي:والإبانة

والجدل،البيانيةالقدرةأصحابالكفارلإعجازهتحذى،بيانئاإعجازاكانفقد

!شورؤغئدتافآلؤ(قئنرئنآكازبيفيئحنمغإقئن:تعالىفقال،والخصام

.البقرة!أألتهإنكئمزصلإيتن3ونيينشهد%يهئمؤأدغوأئحثلإءين

M



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الموقف،يستدعيهوماالحاجةحسبعلىوالقصرالطولبينالموازنة-

ولكلالقضارةومنها،الفوالمنها:ضزبينعلىالخطبجميعا!و)أعلم

فيه)1((.تجشنومكانبه،تييققؤضعذلك

فيغيرهالحاجةفيفالخطاب،ودرجاتهمالسامعينأحوالمراعاة-

ودرجاتهم،الرخاءغيرالشدةوفي،الأمنغيرالخوفحالاتوفي،الاستغناء

)أمرنا:قوده!رو:اللهرسولعنوردوقد،والجهلالعدموفيالعدووالدنو،من

عقولها)2((.كذبىعلىالناسقنخاطبئأن

إلاعقولفمتبلغهلاحديثاكوئابمحذبأنت"مامسعود:ابنقولومثله

)3(،.فتنةلبعضهمكان

خطابغيرالموافقوخطاب،البعيدخطابغيرالقريبفخطابوكذلك

،واحدةبطريقةالناسنخاطبألاالمنطقفمن،المعارضغيروالمؤيد،المخالف

.والثقافات،والمدارك،والعقول،والمناهجالرؤىلاختلافوذلك

كومعلىتقدم"إنك:اليمنإلىبعثهلماجبلبنلمعاذ!روالنبيقالوقد

،)4(.اللهعبادةإديهتدعوهمماأولفديكن،كتابأهل

،كتابأهلهمفهؤلاء،المخاطبينلحالمراعاةالشريفالحديثهذاوفي

دعوةعنتختلففمخاطبتهم،للكفاروالمشركينليسماالدينيالعلممنلديهم

.العقيدةبأساسياتمعرفةأدنىلديهمليسالذينالوثنيينمنغيرهم

/1.486الفريدالمقد(1)

.1/11مسلملواه)2(

.111المقدمةمسلمصحيح)3(

.31(الإيمان)ومسلم(4581الزكاة)لفظهاوهذ،البخاريأخرجه،عليهمتفق(4)
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!م!اتمهار

8الخطابعيوب

اهتموقد،وسلبياتومساوئعيوبفله،وايجابياتمحاسنللخطابكما

ومنها:،منهاوالتخلص،لتجنبهاوذلك،المساوئهذهبذكرالقدماء

إظهازا،يبينلاالذيوغامضهئمق!ا،لاالذيالكلامغريباستعمال-

بالمعرفة.دلالأوا،للتعالم

عدمإلىيؤديمماوالاستطراد،حاجةغير!والإطالةالإسهاب-

الوقت.واضاعة،السامعواملال.الفكرةاستكمال

إديبأحبك!اأخبركم"ألا!رو:اللهرسولقال،طائلغير!الثركرة-

أكنافا،الذينالموطوونأخلدفا،أحاسنك!االقيامةيوممجالسمنيوأكربكم

يوممجالسمنيوأبعإكمإفيبأبغضكمأخبرك!األاويولفوق،يألفون

(،.)1المتفيهقونالثركارون،القيامة

الموكر:الخطيبسمات

بلاغية،سماثفيهتوفرتاإذالمخاطبالجمهورفيالخطيبتأثيريزداد

ومعنوية.وشخصية

فصيح،ولسانيآسر،بيانيخلالمنوتبدو:البلاغيةلصفاتا:أولأ

جهوري.ومنطتي

الآتي:فيوتتمثل:الشخصيةالصفاتكانئا:

السياسية،أو،الاجتماعيةأو،العلمية:الخطيبمكانةارتقتكلما:لمكانةا-

يقول.بماوالاهتمام،تأثيرهزاد

أخلاقا".أحامشكمخياركممنإن61775:رقمحديثفيمسلمصحيحفيجاء(1)
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

حبس!منيشينهمفاوخلوه،الحالاتتمثلعلىوكدرتهالصوتجهارة-

فيضعفه.،للصوتيعرضمفاذلكوغير،واستعانةوعنعنإ،وتلكبئ

مما،اللباسوحسن،الأعضاءكمالمن:الهيئةوكمالالسمتحسن-

عدميعنيذلكمنشيءنقصقأنكلامنايعنيولاوالتوقير،الاحترامإلىيؤدي

وبلاغإ،،فصاحةمن:الذكر،السابقةالصفاتفامتلاكالتأثير،علىالقدرة

،أوهناكهناالنقصبعضعلىتغطي،إلقاءوقؤة،أداءوروعة،صوبوجمال

والحطيئة،ورئيشهمقومهخطي!ت،وعورهرجليهحنفمعكانقيسبنفالأحنف

.شعرهلجودةكليقذئمةكانفقد،دمامتهعلى

إلىوتوذدمعشر،ولطيف،خلقحسنمن::المعنويةالصفاتكالثا:

.والصدق،والإخلاصوالوقار،،والجدية،التؤدةمن:يتبعهماوما،الناس

عيوبا!طيب8

قد،وعيوبمساوئمنخطابهيشينممايتخلصأنخطيببكليجدر

الخطيب:فيتتمثلالتيالعيوبومن،الخطابإلىلا،إليهترجع

استخدامأو،منيواسمع،عنيافهم:ألفاض!استعمالوهي:الاستعانة-

.العبارةأوالفكرةتأتيهحتى،بهايستعينأصوات

.الالتفاتوكثرةالاضطراب-

وأ،وتقطعه،تحشرجهأو،الصوتكضعف،جهازالنطق!عيوب-

بؤسبىأو،وأملسعادةمن،العبارةحالمواءمةعلىقدرتهوعدم،وغلظتهشدته

طبقةيسيرفيبل،وحيرةوتعجب،واندهاشوتساؤل،وحزنفرحأو،وتشاؤم

أهميته.الموقفولا،حقهالكلامئعطىفلاتتغير،لاونغمإ،واحدة
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تخ!!اتمهار

منوغيرها،لعنعنةوا،ةتألتأوا،ةفألفأوا،للثغةكا:للسانا!عيوب-

سلبئا.تأثيزاوالمخاطبالخطابصاحبتؤثرفيالتيالجلقيةالعيوب

)1(:قولهم،العربعندالمساوئمنوردومما

والئطر!تفص،الباديةأهلغير!لتشادقواغخؤبالغريبالاستعانة"

.إسهابالكلاخ!عليهئنيغفاوالخروجفنك،الئحيةوتشح،مجنيالناسغيوق

الأضابع:وقئل،العثنونبقشحواستعانته،الخطيبمجئيفيوأنشدوا

الأصابعوقثل!غثنونوتشحةوشغلةوالتفاتبئفرتيية

8ا!طابلا)2(لتعليمنموذج

وهو،الخطيبالسكونيمخرمةبنجبلةبنلإبراهيمائمعتمربنيشزقز

لتشتفيد،ؤقفإنماأنهإبراهيمفظن،يستمعيشزفوقف،الخطابةكئيانهميغفم

عنهواطووا،صفخاقالعفااضربوابشر:فقال.النطارةمنرجلأيكونأو

فيها:،وتخبيرهكئميقهمنضحيفةإليهمدفعثم،كشخا

كليلفإق،إياكواجابتها،بالكوفراغ،نشاطكساعةنفسكمن)خذ

خلى!وأ،الأسماع!حسنوأخسئا،وأشر!،جوهزاكرخ!ألساعةاتلك

شريف،لفض!من،وغزةعينلكلوأجلبئالخطأ،فاحشمنوأسلمالصئدوؤ

بالكذالأطوليوئكئجطيكمماعليكأجدىذلكا!واعلم،بديعوتعنى

يكونأنئجطئكلمأخطأكومهماواثعاودة،بالتكليفواثجاهدةواثطاولة،

منونخمتيبوعه،منخرجكماشفلا،اللسانعلىوخفيفاكصذا،مقبولأ

.1/52الصناعتينمحاب(1)

.1/25نفسهالمصدر2()
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

هوالذيوالتعقيدالئعقيد،إلىئشلمكالتوغرفإنوالتوغؤواياكةتعدنه

ألفاطك.وتشينتعانيك،تشتهلك

الشريفالمعنىحقفإنكريئا،لففالهقنتنتمسكريئامعئىأرادوقن

وعماويهخئهما،ئمسذهماعماتصوتهماأنحفهماومنةالشريصاللفض!

وترتهقإظهارهما،تلتصمقأنكبلمنكحالأأسوأتكونأنإلىأجلهمنتعود

حقهما.وكضاءبئلابستهمانفشك

غذئا،رشيقالففكيكونأنالثلاثأؤلتىوان:منازلكلدث!وكن

الخاصة،عندفا!معروفا،وكريئامكشوفا،ظاهزامعناكويكونسهلا،وفخفا

ليسوالمعنى،أردتللعامةكنتإن،العامةعندوافاكصدت،للخاصةكنتإن

تعانيمنيكونبأنيتضعليسوكذلك،الخاصةتعانيمنيكونبأنيشرف

،الحالئوافقةمعالمنفعةواحرافي،الصوابعلىمدارالشرفوانما،العامة

أمكتكفإنوالخاصيئ،العاميئاللفض!وكذلك،المقاليمنتقابملكلتجبئوما

علىواكتدارك،تداخلكوئطف،كلمكويلدغة،لسانكبيانمنتبلغأن

المتوسطةالألفا!وتكسؤها،الخاصةمعانيالعامةئقهغأنعلىنضيث،

(.التامالبليغفأنتالأكفاء،عنتخفوولاالدهماء،عنتلطصلاالتي

العلماءكباروهومنالمعتمر،بنبشرأنالصحيفلأهذهفينلحظونحن

الآتيلأ:المناهجاهذبيانهأوفيصحيفتهفيراعىقدبالتعليموالمختصينوالمؤدبين

غيروللمبتدئللكبير،يقدمماغيرللصغيريقذمفما،المداركمراعاةا-

.والحال،البيئةمراعاةجانبإلى،المتمرس

علىالقدرةأنإلىيلفتناالأمراوهذ،والعلمالاستيعاب!التفاوت2-

راجعوذلك،الجميععندمتساويةليستالعلموتحصيل،الاستيعاب



تخ!!اتمهار

فالجهد،والبيئية،والاجتماعية،والعقلية،الصحية:الظروفإلى

آخر.عنديزيدأويقلقدلفردالعلملتقديمالمبذول

والشعر،والنثر،والهزلوالجد(والاختلافالتنوع)النفسيلجانبا3-

والتطبيق،والتعليقوالفهم،والحفظوالسردوالقصر،والطول

.الشعريوالتطبيق،الخطابيوالتطبيق،التعبيري

ومن،الاتصالعمليةلنجاحضروريةالمستقبلأوالمتلقينفسيةومعرفة

الناسفاجتمعبئر،فيسقطبخيلأأنمن،بخلائهفيالجاحظأوردهماذلك

له:ويقول،عليهيناديكل،عليه

أحذا.يعص!فلم،يدكأعطني

فتلقفها.،يديخذله:فقال،أحدهمفجاءه

بخله.لشدةةيعطيولايأخذالذيالمتلقينفسيةكفمعنتبينالطرفةوهذه

التيالتوجيهاتتلكنجدالمعتمر-بنبشرنص-النصهذاقراءةومن

وانشائه،إبداعهفي:،عامبشكلوالإبداع،خاصبشكلالخطابضوابطتضع

في:لكوذ،والقائه

والفكرالقلبفيهايكونلاالتيتلكوبخاصة،المناسبةاختيارالأوكات-

.الإجادةعلىويعين،والجهدالوقتيوفرالمناسبالوقتواختيار،مشغولين

وغرابتها.،الألفاض!وعورةمنالتحذير-

بينهما.بالمواءمةرهينوتآلفهماوتجانسهما،الألفاض!قرينةالمعاني-

للسامع.ومناسبته،وقربه،ووضوحه،وسهولته،وفخامته،اللفظعذوبة-

.الحالوموافقة،والنفع،الصوابعلىيقوموشرفهالمعنىرفعة-
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

8الخطابمهارةفىنصوص

لكئابه)1(:يحيىبنجعفريقولالإيجازتفضيلوفي

فافعلوا.توقيعاتكتبكمتجعلواأنقدرتمإن

.نقصانالحذفيالزيادة:بعضهموقال

استبهافا.ول!طالة،إفهافالهفإنبالإيجاز،عليكم:الأمينمحمدوقال

شاكت.غيركثيرمنخيزالكافيالقليلشبة:بنشبيبوقال

شيءخيرفيولا،التكففأسبابلهعرضتالكلامطالاإذآخر:وقال

التكفف.بهيأتي

الإيجاز.:فقال؟البلاغةما:لبعضهمقيلوقد

البعيد.وتقريب،الفضولحذفقال:الإيجاز؟وماقيل:

،)2(.الكدمجوامع"أوتيت!رو:اللهرسولوقول

أحاطماالقلادةمنحسبك:فقالالشعر؟تطيللالم:لبعضهموقيل

مذارعة.أبيعهلسث:فقاللآخر،ذلكوقيل.بالعنق

لأني:فقال؟الطوالبعدالقصارالقصائدإلىصيزكما:للفرزدقوقيل

أجول.المحافلوفي،أوقعالصدورفيرأيتها

لأنها:فقالطوالك؟منأكثرقصاركبالمالأبيها:الحطيئةبنتوقالت

أعلق.وبالأفواه،أولجانالآذفي

/1.54الصناعتينمحاب(1)

122باب"بالرعبوتصرت،لكلمامعبجوا"بعثتيةبرواالبخاريصحيحفييثالحدورد(2)
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تخ!!اتمهار

منحسبك:فقال؟شعركفيقصرتالزبعري:لابنسفيانأبووقال

واضحة.وسمة،لائحةغزةالشعر

حجر؟ابنصاحبكأطالكماالقصائدتطيلألا:الذبيانيللنابغةوقيل

انتقر.انتحلمن:فقال

واثنين؟أربعةعلىتزيدلامالك:المحدثينلبعضوقيل

وللمعاني،أعلقوبالألسن،أسرعالحفظوالى،أوقعبالقلوبهنقال:

وأوجز.أبلغوصاحبها،أجمع

القصائد؟تطيلألا:حازملابنوقيل

:فقال

بالصئوابوعلميالمعنىإلى!بيالشعزأطيلأنلىأتى

الجوابمنالفضولبهحذفثكريببمختصبروايجازي

عذاببألفافيمثقفةوستاأربعةفأبعثهن

الشباببأخيالضباحسقومانهازاليلخذاماخوالذ

الزكاب!الحمائمكأطواقيكومابهنوسمثإذاوهق

الزكابمعالزواةتهاذاهامسافرابأكمثإذاوكن

فيولهإلأقض!بليغارأيتماز!ت:طالبأبيبنعليالمؤمنينأميروقال

إطالة.المعانيوفيإيجاز،القول

.الكلامكثيرأنكغيرعيثفيكما:معاويةبنلإياسوقيل

خطأ؟أمصوائاأفتسمعونقال:

صوائا.بلقالوا:

خيز.الخيرمنفالزيادةقال:
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فضلوما،نهايةالسامعينولنشاط،غايةللكلاملأن،قالكماوليس

هوالهذرفذلك،للملالسبئاوصار،الاستثقالإلىدعاالاحتمالمقدارعن

لبيب.كلعندوهومعيب،والخطلوالإسهاب

بالإطناب.البيانمنأنجغبالإيجازالبلاغة:بعضهموقال

الليل.كحاطبالمكثار:وقال

؟الناسأبلغمن:لبعضهموقيل

التحزيز.قبلالمفصلوطئقالوجيز،باللفظالمزيزالمعنىحفىمنقال:

الئحزيز(قبلالمفصلوطبق":وقوله.الفضلوالمز:،الفاضلالمزيز:

أبوموسى:أقبللماالعاصبنلعمرووهوقوله،تيهتمعاويةكلاممنمأخوذ

فأقلل،والعرفانالرأيقصير،اللسانطويلرجلإليكضغقدإنهعمرو،يا

رأيك.بكلتلقهولا،المفصلوطئقالحز،

عقولهم.بعضفقدواإلاقوئمبطنوما،الطعاممنأكثرعمرؤفقال

.والحذفالقصروالإيجاز:

فيؤقكخأ!:اللهوهوقول،المعانيوتكثيرالأدفاضد،تقديلفالقصر

.البقرة!!تتفو!لقتئملتبالأت!ؤليختوةآثقثماض

وهو،معناهفيالعربعنجاءبماقرنتهاإذالكلامهذافضلويتبين

عليهلزيادتهالقولةاهذفوقالقرآنلفظفصار(للقتلأنفىالقتل":قولهم

فيهعنهالمرغوبالغرضواظهار،القصاصلذكرالعدلإبانةوهو،الفائدةفي

.العبارةفيولإيجازهبهاللهدحكموالزهبةالزغبةواستدعاء،الحياةلذكر
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وهذاة"حياالقصاصهو"نماإ"للقتلأنفىالقتل":هونظيرقولهمالذيفإن

للقتل(أنفىالقتل":وهوقولهمبالتكرير،الكلفةمنولبعده،اكذمنحروفاأقل

لأنبالح!مق؟المدركالتلاؤموشدةالتأليفوبحسن،ذلكمنبرئالقرآنولفظ

.الهمزةإلىاللاممنالخروجمنأعدلاللامإلىالفاءمنالخروج

أحدالمقفعابينتفسيزالبلاغةيفشرلمفوهئي:بنحسانبنإسحاقوقال

فمنها،كثيرةوجو؟فيتجريلمعابئجامغاسغالبلاغةقال:؟البلاغةماشئلي،قصأ

،الإشارةفييكونماومنها،الاستماعفييكونماومنها،السكوتفييكونما

ومنها،ابتداءيكونماومنها،جوائايكونماومنها،الاحتجاجفييكونماومنها

مافعافة،رسائليكونماومنها،وخطئاشجنايكونماومنها،شعزايكونما

هوالبلاغة،والإيجاز،المعنىإلىوالإشارة،فيهاالوحيئالأبوابهذهمنيكون

خطل،غيرفالإكثازفي،التيناتذإصلاحوفي،الشماطينبينالخطبفأفا

خيزأنكما،حاجتكعلىدليلكلامكصدرفيوليكن،إملالغيرفيوالإطالة

قافيته.عزفتصذزهسمفتاإذالذيالبيثالشعرأبيات

وخطبة،العيدخطبةضذروبينالنكاحخطبةصدربينفزق:يقولكأئه

،"،كلير

فإنهةغبنرهعلىيدلصدزذلكمنفنلكيكونحتى،الئوافبوخطبةالصلح

إليهالذيالغمودوالى،قنزاكإلىيشيرولا،معناكعلىيد،لاكلابمخيزفيلا

نزعت.إليهالذيوالغرضيى،قصدت

الموقف؟ذلكحقأئهاذكزتالتيالإطالةالسامغقلأفإنله:فقيلقال:

،المقامذلكسياسةمنيجئهبالذيوقمت،خفهققابمكلأأعطئتاإذقال:

والعرؤةالحاسدرضامنفاتذلماتهتغفلا،الكلامحقوقيعرفمنوأرضئت

الثاسجميعويىضا،منكوليسمنهفلستالجاهلوأفا،شيءيرضيهمالافإئه

!يمال.لاشيءالثاسيىرضا!يمال:كانوقد،لمائهلاشيء
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،"كل
المجيب.ويقصئر،الخاطثثيطيلأنالنكاحخطبةفيوالسنةقال:

الخطابة:منمنقربنيفيمايذكرالمتقرفيعاصمبنقيسوقال

أققولائقئدةذتشىخئقييعتريلاامرؤإئي

الغضقحوتهينبثوالأصلتكزمةبيتيتقبر!من

ئشقتصاكغالؤجو؟بيضكائئهغيقوخ!حينخطباة

ففق)1(جؤارهملحفض!وفغجايىهملغيبتقفنونلا

)2(!رو:الثهرسولخطبمنخطبلا

أيهاقال:ثم،عديهوأثنىاللهخمد:كدماتبعشر!رواللهرسولخط!تقال:

نهايتكم،إلىفانتهوانهايةلكموان،قغالمكغإلىفانتفوامعايغلكمإن،الناس

أجليوبين،بهصانغاللهمايدريلاقضىقدعاجليبين:مخافتينبينالمؤمنإن

ذنياهومن،لنفسهنفسهمنالعبدفليأخذ،فيهقاضبىاللةمايدريلاتقتيقد

محفدتفشفوالذي،الموتقبلالحياةومن،الكبزةقبلالشبيبةومن،لآخرته

،،،كل

النار.أوالجنةإلادابى،منالدنياتعدولا،مشتفتبهمنالموتتفذما،بيده

8)3(المخاطباتمحاسن

هوعندهفبينا،مروانبنالملكعبدعلىدخلالقريةابنأنذكرواقال:

ولدقال:؟المؤمنينأميرياالفتيةهؤلاءمن:فقال،عليهالملكبنوعبددخلإذ

لهموبارك،فيكلأبيكبورككما،فيهملكاللهباركقال:.المؤمنينأمير

دزا.فاهفحشا.أبيكفيلكبورككما،فيك

/1.67للجاحظوالتبيينالبيانكابفيالبلاغةفيسبقهماالشمرهذاورد(1)

.4ص:الودعانيةالأربمون(2)

.692ص7:جالدرنثر3()
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البلاغة؟ماللعتابي:رجلوقال

استعانةولاحبسةولاإعادةبلامعناهوأفهمكحاجتكأبلغكماكلقال:

الاستعانة؟معنىفماوالحبسةالإعادةفهمناقدقالوا:،بليغفهو

عثنونه،يمسحأو،عنيوافهم،منياسمع:الكلاممقاطععنديقولأنقال:

كلامه.فيينبهرأو،سعلةغيرمنيسعلأو،التفاتهيكثرأو،أصابعهيفتلأو

الشعراء:بعضقال

الأصابعوفتل!غثنونيومسحةوسعلةوالتفابيتفبرملية

اءكىللهعكتة،ترعليخلافةالأنبارفيعلىالأسدفيغوفبنشفيانأغارولماقالوا:

اضىللهعكتةقرعلئيقخرج،قسارحهاعنالخئلتلكوأزال،ققتله،البكريخشانوعليها

قال)1(:ثم،عديهوأثنىاللهقحمد،السذةبابعدىتجدسحتى

ثوتاللهأدبسهتركهفمن،الخثةأبوابمنبابالجهادفإن،بعدأما

وانيألاالثضف.وقنعه،الخشفوساقهالصثغاز،وألزمهالتلاء،واشمله،الذ"ل

قبلغزوهما:لكموفلت،واعلائاوسزا،زاونهاليلأالقومهؤلاءقتالإلىدعوئكم

وتخاذدتمفتواكدتمذئوا.إلأدارهمغقرفيقطقوئمغزيمافوالله،تغزوكمأن

.الغاراتعليكمشئتحتى،طفرئاوراءكمفاتخدتفوه،قؤليعليكموثفل

عنخئقكموأزال،التكرفيخشانوقتلالأنبار،خيفهبلغتقد،أخوغامداهذ

تذخلكانمنهمالرجلأنتلغنيولقد.صالحينرجالأمنكموقتل،قسارحها

انصرفواثم،ويىعاثهاوففبهاجخلهاقيئنرعائمعاقذةوالأخرىائمسلمةاتمرأةعلى

كاقماأسفاهذابعدمنماتفشلفارجلأأنفلو.منهمرجلكيمما،وافيرين

.127ا-21ص:البلاغةنهج(1)
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وقشلكم،باطلهمفيهؤلاءجدمنفواعجئاجلإيزا.عنديكاقبل،قفوفاعندي

ئغيروق،ولاعليكمئغاز،ئرمىغرضاصرتمحيناؤتزخالكمففبخااخقكمعن

الخزأيامفيإليهمباقسيرأمرتكمافإذوتزضوقااللةؤيعصىتنزوقولا،ئغزؤق

إليهمبالمسيرأمرئكماواذالحر،عئايئسلخحتىأمهلنا،القئظخفارة:فلتم

القز.هذاعناينسلخحتىأفهلنا:قلتمالشتاء،فيصمحى

أشباةياأفز،الشيفمنواللهفأنتموالقز،الخزمنكرازااهذفئ

اللهأندثؤباالجخالرئاتوغقول،أطفالأحلاموياايىجالولا،الزجال

ولمأركملموأئي،بينكممنزخمتهإلىوقبضنيأطفركمبينمنأخرجني

الموتوتجزغتموني،غئطاضذريواللهووزيتم،ؤفئاتجزتواللهمعرفة،أعرفكم

أبيابنإن:قريشقالتحتى،والخذلانباليضيانرأييعفيوأفسدتغ،أنفاشا

دهاأشد"أحدمنهموقلاأبوهمدله،بالخربدهمجفملاودكن،لئمجاغطالب

قدالآنأنذافها،مجشرينابنوأنامارسئهالقدامئيتجربةوأطولممزاشا

ئطاع.لالمنرأقيلاولكق،الستينعلىتثفت

8)1(المخاطباتمحاسنومن

وصلك:نفيسبجوهرلهأمروقد،العباسلأبيحمزةبنعمارةوقالقال:

ليقصرن،إنعامكعلىشكركأردنالئن،فوالله،وبزك،المؤمنينأميرياالله

منزلتك.عنبنااللهقصركما،نعمتكعنشكرنا

اللهإن،المؤمنينأميريا:فقال،المهديعدىشيبةبنشبيبودخلقال:

لنفسكترض!فلا،وأشرفهابأرفعهاإلالكيرض!لمالدنياقسمحيثوعزجل

بتقوى،المؤمنينأميرياوأوصيك،الدنيامنلكرضيمابمثلإلاالآخرةمن

ئرذ.واليكمفبدتومنكمنزدتعديكمفإنها،الله

.ا/لمهاوالمساوئالمحاسن(1)
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الجاحظ8رسائلفيجاء

بالبادية:اءسودلأم!قلت(-:)1عائماخطيئا-وكانالحارثيشدادوقال

سوداء؟ياأنتلمن

أصلع.ياالحضرلسيد:قالت

سوداء؟لسمتأوقلت:قال:

أصلع؟لستأو:قالت

الحق.منأغضبكماقلت:

أمثل.تتركهولأن،ئرهبحتىتشئغلا،أغضبكالحق:قالت

إلاعئينزعتوما،نجدبأهلأفيأئيأظنوأنا،كفمتهالقدشداد:وقال

بأقتي.أفيلانفسيعندوأنا

الفصاحةمنحقوقهاالحروفءواعطا،البيانخسنإلىالحاجةأخلومن

فلم،منطقهحروكتمنواخراتجها،كلامهمنالراءإسقاض!أبوحذيفةراتم

فخنته،منوالراحةلشترهويتأثى،وشماجلهويناضله،ويغالئهذلكيكايديزل

وظهوزالخبرهذااستفاضةولولا،أفلمالهواثشق،حاولمالهانتظمحثى

به،الإقرازاستجزنالما،قفلفاولطرافته،مثلألغرابتهصارحئتىالحالهذه

يحتملذلكلأنالمخفدةةورسائلهالمحفوظةخطبهأغييولسث،لهوالتأكيذ

.الإخوانومفاوضة،الأكفاءومناققةالخصوممحاخةغنئثوانما،الصثنعة

الدنيا)2(:ذم!الفجاءةبنكطريخطبة

بينعمروبنمازنبنيأحدوهم،الأزارقةمئبرالفخاءةبنقطرفيضعد

قال:ثم،عديهوأثنىاللهفحمد،تميم

الجاحظ.رسائل(1)

2/27.الفريدالمقد2()
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ء"،،
وراقت،بالشهواتخفت،خضرةخلوةفإنها،الدنيااخذركمفإني،بعدأما

بالنرور،وازئنت،بالأمانيوتخلت،بالآمالوغمرت،جلةبالعاوتحئبت،بالقليل

،بائدةونافدة،زائلةوحائلة،ضزارةغذارة،قخغتهاكلتؤقنولا،خضرتهاتدوملا

قالكماتكونأنعنهاوالزضافيهاالرغبةأهلأمنيةإلىكتاهتهيإذاتفدولا

همثميماقآضبحآلأزضيىلتاتلهوءقآختت!آلمئ!مإءمنآنرلتةأءآء!:ا!ر4

الكهف.!!ئقتدزاشئلمغلىلمأدئهؤكأنآليزيختذدأ

منتفقولم،غبزةبعدهاأغقبتهإلاخبزةفيمنهايكنلمأمرأأنمع

قطلتإلا،زخاءبيمةمنهاتالفهولم،طفزاضزائهامنقتحتهإلاتطئاشزائها

،فتتكرةخاذلةلهئفسيانفنتصرةلهأصبحثاإذوخيرفيةتلاءفزنةعليه

امرؤقيسوان،فأؤبىجانبمنهاعليهأمز،واحلولىاعذوذبمنهاجانئهوان

فيمنهاامرؤئفسولم،غفانوائبهامنأزققئه،يعفاورفاهيتهاغضارتهامن

خؤف.قوادمعلىمنهاأضبحإلا،أفنتجناح

إلأزادهامنشيءخئزفيلا،عليهامافابئفانية،فيهاماغزورغرارة

ئويقه.ممااستكثرمنهااستكثرومن،يؤفنهممااستكثرمنهاأقلقن،الئقوى

فيهااختيالذيمنوكم،ضزغتهقدإليهاطمأنينةوذي،قخغتهقدبهاواثقكم

رذتهقدفيهانخؤةوذي،خقيزاصتزتهقدفيهاأبهةذيمنوكم،خذغتهقد

وعذبمها،زئقوعيشها،ذؤلشلطانها.والفملليدينكبتهقدتاحوذي،ذليلأ

فز.وخفوها،أتجاج

)1(:يقولرجلأالأحنصوسمع

/1.76والتبيينالبيان(1)
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عقلأ،أكبزالكبيز:الأحنففقالالحجر،فيكالثقشالصئغرفيالتعلم

قلئا.أشغلولكه

)1(:قوئهالييئبهذمواومما

تخملالخطبالأكواخ!!جمعإذاالختاأنطقولامجيئينبتيوما

وختامها8ا!طببدء

فوجدتء!مور،اللهرسولخطبتتبعتالأخبار)2(:عيونفيقتيبةابنقال

ونستغفره،عديهونتوكل،به،ونؤمنونستعينهنحمدهدلهالحمدأكثرهاأوائل

فلااللهيهدهمن،أعمالناسيئاتومن،أنفسناشرورمنباللهونعوذ،إديهونتوب

له.شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأقوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضل

طاعته،عدىوأحثكم،اللهبتقوىاللهعبادأوصيكمبعضها:فيووجدت

التكبير.مفتاحهافإنالعيدخطبةإلاالحمدمفتاحهاخطبةكلووجدت

اإذالذىبكرأبيكلامآخروكانقال)3(:العقدفيربهعبدابنوروى

عمليوخير،آخرهخيرزمانياجعل،اللهم:خطبتهمنفرغقدأنهعرفبهتكلم

.ألقاكيومأيامىوخير،خواتمه

لا،اللهم:خطبتهمنفرغأنهعرفبهتكلماإذالذىعمركلامآخروكان

الغافلين.منتجعلنىولا،غرةعلىتأخذنيولا،غمرةفيتدعني

.1/1نفسهالمصدر(1)

/221.الأخباراعيون2()

)3(3/515.
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

عظمتقدذنويىإن،اللهم:خطبتهآخرفييقولمروانبنالملكعبدوكان

عني.فاعص،عفوكجنبفيصغيرةوهى،تحصىأنوجفت

لل!الحمر):فقال،زواجحفلفيأحدهمخطب:المخاطباتمساوئومن

الآمالي،وفتنب،السمليومبذب،الموتخالتي،التربةإلىهمومعيب،الأحبةمفزقي

)1(.الآجالوفدني

692ص7:جالدرنثر(1) - YOU.

021
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السايعالفصل

والجوابالسؤالمهارتا

،.المسألةومفتاحةكفل"العلم:اضىللهعكتةقرطالبأبيبنعليقال

312عتينلصناوا،12لبديعا"

؟الجوابأحسقماالعيناء:لأبيالمنتصرقال

والمنتخب2/397الآداب)زهرائمجقةوحثز،ائمئطلأسكتماقال:

.(427والمختار

.السؤالماهيةا-

.السؤالأدوات2-

:الجوابمهارة3-

تعريفها.-أ

المجيب.صفات-ب

.والجوابالسؤالفيقرآنيةنصوص4-

.والجوابالسؤالفيتراثيةنصوص5-
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تخ!!اتمهار

8والجوابالسؤالمهارتا

كانفمن،الأخرىتقتضيواحدةكلأإنإذ،واحدةمهارةفيمهارتان

.الجوابفيماهزايكونأنبذفلاالسؤالفيماهزا

8أحوالكلاكلاالسؤالوماهيلا

الفعليتعدى،شيءبطلبالسؤالوكيفيةشيء،ببذلالطلب:فالأول-

التعريفاتكتابفيوجاءحاجإةأوقضاء،رتبةأو،عطاءسألتهقمقول:،بنفسه

الأعلى(منالأدنىطلب:السؤال"للجرجاني

لمبشيءالعلمطلب:البلاغةأهلقالكماأو،المعرفةطلبوالثاني-

سألتهقمقول:()عنبالفعلفيتعذى،شيءعنكالإخبار،قبلمنمعلوفايكن

لفظاستخدمنااإذهذا.الأندلسفاتحاسمعنسألتهأو،رياضيةمسألةعن

وهي:،الاستفهامأدواتأيضاذلكفيونستخدممنه.تصزفوما،سألالفعل

هذهمنةاأدولكلوأئى(،وأيان،وأينوكم،،ومتىوما،وقق،وهل،،)الهمزة

عنه.بالمسؤولاستعمالهاويقثد،للأخرىليستخاصيةالأدوات

.السؤالأدوات

بالفعلقامأئهمامعرفةفيمترذدأنتشيئينأحدلمعرفةتأتي()الهمزة!

فريقه؟أمانهزمأفريقذعلئي؟أمالناجخأنتأ:كسؤالك،عليهوقعأو

مريضجرخأيلتئغ:كسؤالكلا؟أمتصحهلالنسبةلإثباتكذلكوتأتي

؟السكري

،الجوابويأتي؟سافرتهل:كسؤالك،النفيأوالإثباتلمعرفةتأتيو)هل(

لا.أو،بنعم
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

ويكونبغداد؟مدينةببناءأمرمن:كسؤالك،العاقلعنبهايسألو)قق(

المنصور.جعفرأبو:فتجيب،عنهالمسؤولبتعيينالجواب

؟الأوزونما:كسؤالك،المسمىحقيقةوتوضيحالاسملشرحتأتيو)ما(

مأأفقيه!مير؟أمأطويل:تعنيزيد؟ما:كسؤالكالعاقلعنبهاشئلاواذ

صفاته.عنتسألفكأنك؟طبيب

جازةإمتى:كسؤالك،مستقبلأأوكانماضئا،الزمانلتعيينتأتيمتى(و)

الصيف؟

وتعالى:تباركاللهكقول،فقطدلمستقبلالزماندتعيينتأتي(و)أيان

مة.لقياا!!ألمتتزتؤئمآلآنهننلأ

الإعصار؟وقعأين:كسؤالك،المكانعنللسؤالوتأتيو)أين(

ومتى.،أينومن،كيف:بمعنىفتأتي،عدةمعالبعنبهاليسألوتأتيو)أئى(

فقغيثقئهاآصئتمقذثعيبةآعحلتتكغأأؤتتآ:وتعالىتباركاللهكقول

.عمرانآلقلإ-ء!ألثئصغلصألتةإ!آنفميمكئمجمنل!يقفؤفلقذأآفئ

بزسملىآشئهزخؤتقوأ:تعالىقولهفيوردكما،الحالعنبهايسألو)كيف(

الرعد.!أعقاب!انفكيفآضذتهتمثملقؤبنكفروأقةئلتمتقئل!ئن

جتئزينتركؤأأكز:وتعالىتبارككقولهالعددعنبهايسألو)كم(

.الدخان!!ؤغئودؤ

ئتتئ"ؤإدا:تعالىكقوله،المتشاركينأحدلمعرفةبهايسألو)أي(

ققاصماضترآتقييقترآئةاتنوأللوينآلدينكقر%قاذتئتنئةاتئتاغتتالؤ

مريم.!،تلإيمآإخئئمن

214
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تخ!!اتمهار

سياقمنئفهغ،أخرىمعانيإلىالسؤالحقيقةمنالتحؤلالثالثوحقيقة

والتعظيم،،والتوييخوالتقرير،والإنكار،،النفيإلى:السؤالكخروج،الكلام

والتعجب.،والاستبطاءوالتحقير،،والتشويقوالتمني

النفي:

جمييل!قالمإدأتمؤثحفزتغفوبإذشهدلأكئتغآنمأ:تعالىقال

وإشنجيلإئزقؤةاجمآبكؤلمبةإثقكتغئذقالؤأبغدىينتحتذو!تا

.البقرة!!ئ!ائونوته2ؤتخنؤخدصاإتف!واشخق

.الموتحضرهإذغلإميعقوبحاضرينكنتمماأي":الزمخشرييقولوكما

نكار:ال!

آلالعاسويتمثىفتةصلألزشموليهذامالي:أؤقالؤاتعالىقال

.لفرقانا!!نزيرمعةوقيكؤئققثألزذإقوتؤلألائتؤافيآ

يمشيكما،الالرقفيويمشي،الطعاميأكلتشزاالرسوليكونأنأنكروا

لاالملائكةلأنةميكولابمقكليسأنه:والمعنىةالمعيشةيطلبالناسسائر

يتمثزلاللبشرمساوئايكونأنفعجبوا،الأسواقفيتتبذللاوالملوك،تأكل

إديهم.أرسلللذينمجانشاديكونبشزاةاللهجعدهوإنمابشيءةعديهم

آخر:ومثال

تخفتاؤقآؤزئبئمؤلهؤزئناآلئ!فيآتحآضتتافلأ:تعالىقال

.البقرة!!محيطو!تثوؤتخنآغمفكخؤتكثم

via



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

التقرير:
ينآلدينغقتةكتفكأ!قتننهر%آلأزفيفييتيملإوأآؤثؤأ:تعالىقال

آنحزمئاوعمروهآألارضىؤآثازوأفؤةفنفنمآشمذ!انوآقنيهنم

كأنوأوثبهنيتطلمهتمآلئه"قماكأئبآفئتشرسمثهمؤبآةئ!ضروها

.الروم!!تظيمونآنفمتحهتم

ونظرهم،البلادفيلسيرهمتقريرأيتيملإوأآؤثؤ!:الزمخشرييقول

العاتية.الأمممنوغيرهموثمودعادمنالمدفرينآثارإلى

وءاشخىيرقىإشنجيلإئرهرإ!تمؤلؤنآش!:وتعالىتباركقولهوفي

ؤتنآلتؤآيرآغقخةآنمئمفللصزئآؤفوداكأنؤ(ؤألأشحاظوتغفولب

أ!لقمثو!عضابقملإآلئه2ؤتاآلت!جمتوجمنتمايتنكتز!ذةآطقئم

أعدم.اللهبلتقرير،.البقرة

:ءستبطايدا

ظؤأآلذجمتقثليأتكئمولمخاآلخةتذلمخوأآنحمممئتضآتمأ:تعالىقال

ةاتنوأؤألدينآلرسمولمتمؤذصئئؤزلنرلؤأوآلض!%ء،آلتةسمآةتمتمهئمقئيكمين

لبقرةا!!قزلمثلمترألئ!آلأإ!نمعزآلتةتقمعةو

التوبيخ:

آتيهتئثتتلونؤآنمغآنفسمكئمؤتلنممؤنبآلبزألئاس!أآتأئعون:تعالىقال

.البقرة!!تغقلؤ!آقلآ

!تغقلؤنآقلآأ،...حالهممنوالتعجيبالتوبيخمعدلتقريرالهمزة

استقباحهيصدكمحتىعليهأقدمتممالقبحتفطنونأفلا:بمعنىعظيمتوييخ

وتدفعه.تأباهالعقوللأنةالعقولمسلوبوذلكفيوكأنكم،ارتكابهعن
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تخ!!اتمهار

لسخرية:واستهزاءلاا

بعثآلتزىآهداهزواالأتنحذونثإنزأؤكأق!دا:تعالىقال

.الفرقان!!رسمؤلاآلئه

وتوبيخ:تهكم

.الصافات!!تتاضزلنث!لاأما:تعالىقال

مابعدالتناصرعنبالعجزلهموتوييخبهمتهكماهذ:الزمخشرييقول

متناصرين.متعاضدينالدنيافيذلكخلافعلىكانوا

التفضيل:

الزمر.!!لغلثونلاؤآللألينئقائونآثذيني!توىهلأفل:تعالىقال

!نى:كقوله،أوليسبلاالنفيمعالاستفهاماجتمعاإذببلى:الجواب

النور.!!زخيمغفوروآلتةثكوتغفرألته"آنتخئوقلأآلآ

تحفقآنغنى!ديىلأزض!ؤالمئممؤتآضققآلذىآؤثيمم!أ:تعالىقال

هذاماليأؤقالؤا:تعالىوقود5يس.!!آئغليروممؤآئخئقتنىيثلهر

قيكؤئققثألزذإقوتؤلألائتؤافيآفويتمثىآلالعاستةصلألزشمولي

.لفرقانا!!نزيرمعلأو

:لسوالا!ياكضا

آدابه:ومنالسوال،آدابالقضاياهذهمن

.السؤالتوجيهفيالخطابوحسنالتلطف-ا

"رحم:اتهتلن!ترعائشةقالت،فهمهإلىنحتاجماسؤالمنالحياءعدم2-

الدين(فييتفقهنأنيمنعهنالحياءيكندمالأنصار،نساءالله
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

ءتجاولذلك،أؤتهاآخرهايشميالسؤالالإطاللأفيلأنةالسؤالالإيجازفي3-

الساعلأ،عنفالسؤال،موجزةالنبويلأ،والسنلأالكريمالقرآنالأسئللأفي

الإيجاز.غايلأموجزةأسئللأ،الحرامالشهرأو،المحيضأوالأهللأ،أو

.لمطلوباعكسلىإيؤديانفيهاوالإلحاحكثرتهالأنةالأسئلةمنالإقلال-4

إن":الصحيحالحديثفيجاءوقد،الأسئلةكثرةعنالنهيوردوقد

)1((المالواضاعةالسؤالوكثرةوقالقيلدكمكرهالله

.غموضولافيهلبسلاواضحبأسلوبالسؤالإيراد5-

وأ،السائللدىمعروفةأو،محرجةأو،تعجيزيةأسئلةتوجيهعدم6-

أبيبنعليالإمامعنوردوقد،عقباهتحمدلاماتحدثقدمثيرة

)2(.تعنئاتسألولا،تفقفاسل:قولهزم!طالب

.للسؤالالمناسبالوقتاختيار7-

8السؤالعنوالنبمالسؤال

.الصافات!!!ئئولونؤيفوووإتهمألمج!:وقوله

اللهلأنةعديهمالحجةلإيجابوتقريرتوييخشؤالمشؤائهم:الزجاجقال

ولاجآنإدنمىذمنجوعنلأجمتئلفتؤقيؤأ:وقولهبأعمالهمعالمثناؤهجل

الرحمن.!!

سأتئه،ماوالسوالأعمالهمعلمقداللهلأنمنهةذلكلئفلمئشأللاأي

طه.!!تنولمئسمؤثكأوتيتقذأقاذ:تعالىقالالعزيزالتنزيلوفي

شآئتها.التيأفيثتكأغطيتأي

.97118رقمأحمدالإماممسند(1)

732.ص:البلاغةنهج)2(
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تخ!!اتمهار

شألتهبري:ابنقال،وقشألةشؤالأالشيءعنوشأئتهالشيءوشأئته

وثقوثعبآلذتياالهيؤأإئما:تعالىاللهقال،إياهاشتفطيتهبمعنىالشيء

محمد.!!آقؤثكئملمجمئتتمولاأتجوكنمئؤيكوؤتتمؤألؤينؤا!ن

استخبرته.الشيءعنوسآئته

لمأمرعنشآلمنخزئاالمسلمين!المسلمين"أغقغ:الحديثوفي

)1(،.تشآلتهأجلمنالناسعلىفخزمئخؤم

كانماأحدهما:نوعانوالحديث،اللهكتابفيالسؤالالأثير:ابنقال

وأ،مندوبأو،مباحفه!،إليهالحاجةتقسمماوالتعلمالتبيينوجهعلى

عنه،وقئهيفهومكروهوالتعئتالتكلفطريقعلىكانماوالآخر،بهمأمور

للسائل،وزخزهوزدغفإنماجوابهعنالسكوتووقعالوجههذامنكانمافكل

وتغليظ.فهوعقويةعنهالجوابوقعوإن

8السؤالعنالنبم

القرآنفيوردولماذا،سائليسألفقد،الأهميةهذهكلللسؤالكاناإذ

عق!ئثوألااقنواةآلذجمىقآثهاأ:تعالىقودهفيالسؤالعنالنهيالكريم

ألئةعقاثكغلئذا!آتفرةئتزلمجمنعهاتخمفوأقين!تمئ!يهثمتكغئتذإنآشيآة

.المائدة!!غفووظيصؤألئهصغتها

عندهمونهي،المؤمنيندعبادهأأتعالىاللهمنتأديبهذا"كثير:ابنقال

نإلأنهاعنهاةوالتنقيبالسؤالفيلهمفائدةلامماأآشيآةإعقيسألواأن

الحديث:فيجاءكما،سماعهـاعليهموشقساءتهمالأمورربماتلكلهمأظهرت

Allyرقمداودأبيسش(1)

ViA



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

أخرجأنأحبإنيشيئا،أحدعنأحدئيدغني"لاقال)1(:!رواللهرسولأن

"يقزقغة:فزئزةأييؤغن)2(!روالرسولوقولالصدر،.سليموأنا،إليكم

ؤخستة.الئزمذفيآخزتجةتجييه،لآقاتزكهافقزءإشلامخشن

(.الفشانجفظ)تاب:قؤله

آصبوآخزبخؤقذيإ.يففتكفمخاتجةلآمفاشزغاتشوغلآبقاالنطقغنأفي

زقغة:خخئقةأييخبيثمن"الشغب"فيؤافتئققيالثؤاب"يمتاب"فيالسثخ

الئشان،.جقض!اللهإلتىالأغقال"أخبئ

شامل،مطلقنهيأنهعلىنهيهمايدللاالشريفوالحديثالكريمةوالاية

الأمور.منبالمهموالانشغال،والمنفعةالأدببحدودمحددنهيولكنه

ولا،عديهنكثرفلا،دنايبينحتىالانتظار!رواللهرسولمعفالأدب

الإلحاحعدموكذلك،العامالصالحغيرفيتكونقدالتيل!جابةنضطره

اليهود.تفعلكانتكماوالاختبار،والإلزام

بحاليعنيهولا،يضرهعماالسؤالويترك،ينفعهعفايسألأنالمرءفعلى

.الأحوالمن

8اجموابمهارة

(الصوابخفيالجوابازدحم)إذا:اضىللهعكتةقرطالبأبيبنعليالإمامقال

.11Vالبلاغةنهج

6/486.عيرابنلثسير(1)

.1638رقمالخلقحممنفيجاءمابابمالكموطا)2(
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!م!اتمهار

تلازممتلازمتانفهما،الجوابمهارةتقتضيالسؤالمهارةإنقلنا:

جوابولا،الجوابيستدعيفالسؤال،استدعاءترابطومترابطتان،وجوب

فيأنلوجدنا،تصريفاتهفيوجبنا)جوب(الفعلأخذناولو،سؤالسابقةدون

سبحانهوالقئولبالغطاءوالسؤالالد"عاءئقايلوهوالذي،ائمجيباللهأسماء

ئجيئه.أجابمنفاعلوهواسم،وتعالى

تعالى:اللهقالئجيئهأجاتوالمنل.الكلامزبيدمعرو!:والخواث

دلمحا2ةداآلذاجدغؤةأجيمبقيرسبقإئيغئئى2جمماسمآلرقماداأ

.البقرة!!ترسئهوئتعقئمبؤلثؤينؤأليقفت!تجئوأ

والاسم،الإجابةوالمصدر،التثييةإنها:يقالالفزاء:وقال،قلمجيبونيأي

شؤالهعنأجاقي:تقول،الكلامزخغ.والإجابة،والطاقةالطاعةبمنزلةالخابة

له.واشتجاتواشتجاقيواشتخؤتهوجابةوتجوائاوإجائاإجابةأجاقيوقد

تنضا،تعصمهمجاؤتالقوئموتخاؤتالثحاؤز،والثجاؤث:وائمجاؤبة

تجخذز:فقالالطير،فيالشعراءبعصقواشتعمله

تخاؤيانيخماتتل!مجتاةشؤفافافتجثزاذنيومئا

وتانيغزبينغضت!علىأغخميئيتخبئتخاؤتتا

المجيب8صفات

أهمها:من،وصفاتبآدابيتحفىأنالمجيبعلىفإن،السائلوكما

عنه.ئشآلالذيتخصصه!الشاملةوالإحاطةالدكيق،العلما-

.الحاضرةالبديهة2-

الصحيحة.الإجابةمنالتوكق3-

الكا!.المفهمالرذ4-
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علىتكونفالإجابة،السائلحالاختلافبحسبالجواباختلاف5-

حياثما،فينلحظهمااوهذ،وتخصصهوعلمهقدراتهفيالسائلحسب

غيرلمهندسأومهندس،لمريضإجابتهغيرلطبيبالطبيبفإجابة

عادئا.رجلأيجيبما

أخطأ.إذاللحقالعودة6-

تقض!.وايجازتعنىإصابةمعحاضزاكانماكئهلجواباوأحسق

)1((.جابةفآساةشفغا)أساة:العربأمثالفيجاء

كلصص

قضعوف،البنغفبروبنلشهليكانأنهبكار،بنالزتيزكرذماعلىالمثلاهذ

:فقالأمذ؟أين:لهيقولأنهفطنقضرذ؟أينأيأمذ؟أين:إنسانلهفقال

جابةةفأساءشفغاأساءآصبوه:فقالذقيفا.تشتزيذقتث

:والجوابالسؤالفيقرآنيةنصوص

ينغتيهغيهئبهاتترلمآنآئكحفآفللمحتتلثأ:تعالىقال()سأدوا

قآخذتالصجفؤألئةآرتاققاثوأدلكمنآكتزمولمى+سمآلوأآلتئتمذ!قذ

عنقعفؤتاآلتيتتجلاكالصماتغدينآلعخلآتخذوأثوبنهقيهغآلقخعقة

.ءلنساا!!ئبينالممفظئامولمئتئتااؤةلأذ1

:مراتعشرآياتثماني(في)يسألونك

وآنحيئيلئال!تؤميت!متزلألمحتزآغني!ئلؤتدأ:تعالىقال

وألؤاأتىألئزمنيؤثيهننمهويىصهاينآلئئوتتألؤأآلبربآنؤثيسى

.البقرة!!ئفلخوئلغسلغآدئةؤآتفوأآبؤبهآيقآلئيزت

.)سمع(مادةالأمثالممجم(1)
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فيؤ1يدجمبضيزيقآنففتصقآقتمينفقونقادا!تئوتلىأ:تعالىقال

بإءأدئةفمانقييقتقعلؤأؤتاآلمبيل!ؤأبتئؤآك!ميهينؤآليتئقوآلأقرتين

.البقرة!!عييص

ييإكبير!الورقلييهقيالىاتحؤرألمثعقرعزكئلؤتكأ:تعالىقال

ص"لم

كبزيتةآقلإءؤ4خرابئآلحظيرؤآلمحمتمجربإع!ؤئحقزآأدئ!سمبيلىعنؤصذ

عىترذكتمخئئئخيلونيهئمترألو!ؤلاآلقتليينأ!تنؤآ!تتةأدت!جمند

ؤهوتحافيقيمتينرع!بعنينكخدتزقدؤتنأشتظئوأإبييخب

فتمآلئازآضخمثؤأ"ؤثبهكوالأخزألدشآفيأئخئفزحبظتقأؤكبك

.البقرة!!خياوئييهآ

لمجييرإل!ييالمآفلؤالمي!ي!يأئخترممفلمجئلؤتكأ:تعالىقال

فل!يئففونماذاؤيمخلؤتفتقيهمأينآئحبند!إتخفتأيلتالي!ؤشالغ

.البقرة!!تتفتهزونلقتئمالأتئقثكغأفهلميمتتنيثكدآئعفو

عئضئروماآلطينمثتكغأصلفللهتمأعلتاذآأيشلؤتك:تعالىقال

آشموأبزوأغلكمآقشكنغآممؤأألئةعقكئمئحائغايؤكقمميهبينآتجؤايىجقن

.المائدة!!آلحممما+لميرلخآلتةآلئةأنوأتقوأغثئهألث!

لارفيعندعقمهاإئماقتمصقشفآآئآنآالئماعؤعز!تئتؤنكأتعالتىقال

تمتكي!ئهوتكتغتةإلأتةتيتملاؤألأزخنألش!مؤلئنيتفلفهؤالألؤقنهآلمخها

صصءمؤي!صهء
.الأعراف!!ئغقمو!لاآلتاصسأكثرؤثيهنألتهجمنذجملمهاإئماقلعهاحيئ

2صس!،عهص
فأئقوأؤآلزسمولىيم!ألأنفالمقل!الأنقالىعيئأ!ئئوتك:تعالىقال

!!إنكنتزفؤينينؤزشوته"،أقةؤآطيفوأشيتمداتؤآضيخوأآلئة

.الأنفال
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.النازعات!!مزشتمفاآئآنآلشاعؤعئأيتتئلوتك:تعالىقال

آضبعنلمحئئلؤلاؤنويزاتجمثلإابآلحتئآزشئفتكإتآأ:تعالىقال

.البقرة!!آلحعير

يغتةئتلألؤتنتيتةاتؤمةيناتتمقرةقيكتمإش!؟ءتئئأضئل:تعالىقال

.البقرة!!ألققابشملإيذآلمةق!نضلايةتاتغديربمأف!

.المعارج!ؤاقي!بعذابرسمآللأأشآذ:تعالىقال

واجموابالسؤالمهارتيتراكيلا!نصوص

الشاعر:قال

غمل!غلىتقذمؤلاشككتإنكف

مختملاالجليميسواليئكنلغإن

ؤجل!غلىتعقلؤلغغيمتقيإن

الاكل8أدابكتابمن

غقل!!الغقلقإنالسواليقبل

جل!لأاضيغةيا:قفلجتهدتإؤلا

الأمل!خيتةياقفل:زبحتقما

وحسنبتلطفيتعقلهلمماويفهم،عليهأشكلماسؤالمنيستحيألا

.وسؤالوأدب،خطاب

نأيمنعهنالحياءيكنلمالأنصاؤنساءاللهرحم":زراتهتدتنعائشةقالت

)1(،.الدين!يتفقهن

تساءالنساء"تعمبرواية44صجاالملمفيءالحيابابالبخاريصحيحفيالحديثورد(1)

..".تصار.لأا
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.الرجالاجتماععندنقصهظهر،السؤالعندوجههرقمنقيل:وقد

ذلك،الشيخدإيثارأوعلم،لحاجةإلاموضعهغيرفيشيءعنيسألولا

عليهيردفلاالجوابفيأخطأوان،عليهيلحلمالجوابعنالشيخسكتاواذ

.تقدموقد،الحالفي

قوله:منيستحيلافكذلك،السؤالمنيستحيأنللطالبينبغيلاوكما

أما،والآجلةالعاجلةمصلحتهعليهيفوتذلكلأنالشيخةسألهاإذ"أفهم"لم

والرغبة،والورعالصدقفيهالشيخواعتماد،ومعرفتهاالمسألةفحفظالعاجلة

التحقيق.واعتياده،والنفاق،الكذبمن:سلامتهوالآجلة

له.هيمنرضىبغيرعليهايتقدمفلا،نويتهمراعاة

وجاء،يسأدهوسدمآدهوعدىعديهاللهصدىالنبيإدىجاءأنصارئاأنروي

بالمسألة،سبقككدالأنصاريإنكقيف،أخا"يا!رو:فقال،ثقيفمنرجل

،.حاجتككبلالأنصاريبحاجةنبدأكيمافاجلس

الشيخ:آلصالحللشيخالسوالأدبكتابمن

إلىماشةوالحاجة،العلمأهلسؤالهوالذيالشؤالأدبعنموضوعنا

يكونوكيفئسألون؟وعغ؟سؤالهمطريقةما،العلمأهلسؤالآدابمعرفة

وعدمالعلمأهلتوقيرمنللمسلمينبغيوما؟الإجابةتتلقىوكيف؟السؤال

؟.الآدابمنذلكونحوبالمسائلعليهمالإلحاح

حتىالمدينةخارجمنالآتيينتظرونعديهماللهرضوانالصحابةكان

الحديثفيأيضاجاءوقد،الجوابومنالسؤالمن!روفيستفيدواالنبييسأل

قالوقد،المالواضاعةالسوالوكثرةوكالكيلدكمكرهالله"إق:الصحيح

السوال،وكثرة"إياكم:قال!رواللهرسولأنالثماليعامربنالحجاجأيضا
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إلا،المكروهفيداخلذلكإنماالعلملأهلالأسئلةكثرةأنعلىدالةفالأحاديث

يسأدوابانالمؤمنينأمروعلاجلوالله،بضوابطهيأتيفيماالعبدإديهيحتاجما

بشزاالرسوليكونأنكفارقريشأنكرلماوتعالىسبحانهقالوقد،جهلوااإذ

سورةفيوتعالىسبحانهقال.ملكايكونأنيجبالرسولإن:وقالوا،رجلأ

إنآلذكيرآهل!تئلؤاإتتهتملؤعىرجالاالأقتيأيفآزسفناأؤقآ:النحل

النحل.!!لغلآونكنتولا

أنإلىيحتاجونالناس،أحواللهالذكرأهلوسؤالالعلمأهلسؤال

:أحوالهولهحيثمنالسؤالهذاولكن،بدولايسألوا

السائل.جهةمنحال

.المسؤولجهةمنوحال

الموافقالجوابإلىالمسؤوليصلوحتىتأدئا-يراعيأنلهينبغيفالسائل

منها:أشياءيراعيوأنآدابايراعيانالسائلعدىيجب-اللهشاءإنللحق

أنقبلالمسألةيتبئنأن-يعنيملتبسةغيرواضحةمسألتهتكونأن

أسئلةأنترىولهذا،واضخاالجوابكانواضحةالمسألةكانتافإذ-يسأل

المسألةوضوحعلىينبنيوما،المسألةوضوحعلىدليل!روللنبيغلإمجبريل

سؤال،الإسلامعن"أخبرني:!روللنبيغلإمجبريلقال،الجوابوضوحمن

أشراطوعن؟،الإحسانعن"أخبرني،:الإيمانعن"أخبرني:وواضحملخص

باستحضارألفاظهوقلةالسؤالفوضوح،ذلكونحوأمارتها،"وماقال:الساعة

مراعاتها،ينبغيالتيالآدابمنهذاتسألأنقبلالسؤالووضوحتفاصيله

أحسنفلو،السؤاليحسنلمالسائللأنةواضحةغيرالإجابةتكونماوكثيزا

واضحة.الإجابةلكانتفسألللسؤالالاستعدادالسائل
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عنالعلمأهلالسائليسألألاالسؤالفيمراعاتهاينبغيالتيالآدابمن

جوابه.يعرفشيء

!أهـتقاتوئإننمئرلاآللأنحيراقل!تلواقال:وعلاجلاللهلأقوذلك

إلايفهمهالاأشياءعنالسائليسألألابالسائلالمتعلقةالآدابمن

العامة.أمامالسؤالويثيرالخاصة

متأدئاالعلمأهلمعلبفايكونأنمراعاتهاللسائلينبغيالتيالآدابمن

زدتاإذفإئك:قلبهوتوقيرفي،صدرهفيهيبةالعلملأهليكونوأن،معهم

قدلأنكةوالجوابالعلممنيزيدكفإنهمنكبذلكوشعرالعالماحترامفي

العلمطالبتأفلدليللأنةللزيادةمتأهلأأصبحتيعنيةبالزيادةتحققت

معه.متأدئايكونأنالعالممنالكاملةوالاستفادةالجوابفيللتفصيل

فيسأله.،للعالمالجئدةالفرصةويتحئنيتأدببل

لالكمناسئايكونقدوقتفهناك،تختلفالعالمأوقاتأقإلىث!تبههنا

مستعجلأ،يكونقدهو،حالهبحلسبجاءكالذيالجوابفيكوق،لهمناسئايكون

،أونحوهبوضوءيستعدأقفيريد،قربالصلاةوقتيكونقدأمر،وراءهيكونقد

قد،أهفهشيءالبيتفييكوققد،يشغلهماعندهيكونقد،نومهوقتيكوققد

بعضفيهايبذلأقيريدالتيأوالمجتمعفيالتيالمسائلمنمسألةذهنهفييعالج

له:فتقولتسألهحيث،العالمحالتراعيأقفينبغي،منشغلأذهنهفيكونالشيء

آخر؟وقتإلىالسؤالأرجئأوللسؤالمناسبوقتهذاهل

قدويكون،لكوأجرأدبكفيدةزيااهذفيكونآخر.وقتإلىأرجئه:قالاذفإ

لمسألةاويجيبلكيفضللاننفسهمهيأيكونوسألتهآخروقتأتىاذوا،وتأدبتراعيت

حاله.ئدرىفلابهالمتصلوأما،هوالمرتاحواردهذادائفافالمتصل،ينبغيبما
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عليهيفرضوالمكانيوالزمنيوالذهنيالنفسيالعالموواقع،الحالفواقع

العلم.أهلسؤالحالفيذلكيراعىأنينبغيولهذا،أيضاسيأتيكماأشياء

المجالسة8أدبكتابومن

اللهكتابفيالعدمكثيريعني؟وخبزهاالقرآنفيا!مةخبز!عباسابن

بالمرأتينالمقصودقننفسهفيترذدطويلأزمائامكث!ر،النبيبدعوةوعلاجل

لمخوتظقراق!نفلوبكقآ!غتققذآدتمإذتؤتآوعلا:أإنجلاللهقولفي

أ!نماليزدلكتغدؤآفقن!ةآلئؤيينؤص!لغؤجثريلفؤتؤتنةألتةقإن

التحريم.

وتانالمرأمن

لأنعمرةأسألأنوهبت،طويلأزمئانفسيفيذلكتردد:عباسابنقال

الصحابة،كباربهويباهي،المجالسفييقدمهوكان،عباسابنيحبكانعمر

والسنة.الكتابفيعندهوفهم،وأدب،وئؤدة،علممن:فيهويلمحيظنلما

رسولعلىتظاهرتاالفتينالمرأتينعنعمرأسألأنهبت:عباسابنقال

ابنيالي:فقال،فصحبتهالحجمنمزةمنصرفهكانحتىقال:!رو.الله

يا:أثنائهفيلهقلتالوضوءلهقزبتفلماماء-.-يعنيؤضوءاليقزب،عباس

آدئماؤتؤتآأإن:وعلاجلاللهفيهماقالاللتانالمرأتانقن،المؤمنينأمير

ئلوبكقآ!إ.صعغتققذ

وحفصة.،عائشة:فقالعمر،فأجابنيقال:

الأنصارةأحدبابعندحاريومفيبردتهتوسدربماعباسابنوكان

أرادأومنهيتثئتأنفأراد!روالنبيعنحديثعندهسمع،علفامنهليستفيد
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وأ-نائميعني-هوقائل:فيقولون،البابفيطرقفيأتي،مباشرةمنهيأخذهأن

فانتظر،أونحوذلكهومشغول:اليومأحدنايقولمامثلأوالذار،هوفي

وأنتمتىمنذ،!رواللهرسولعغابنياقال:،خرجفدماخرج.حتىانتظر

الترابالريحوتسفي،البردةيتوسدوكان.وكذاكذامنذ:عباسابنفقالهنا؟

العلم.لأهلواحترافا،العلمفيتذئلأعليه

الصحابةمنطبقتهفيهمممنكثيرغيرأخيبسألاإذعباسابنفكان

مطدؤيا.فعززتطالئاذدلث:المشهورةكدمتهقالودهذا،الجميععناللهرضي

عززتإليالناساحتاجلماولكن،منهأستفيدلمنأذلكتطالئاكنتئمايعني

.غيريعندليسماالعلممنعنديصارلأنهمطلؤباة

يابنااذهب-:لهصديفاوكان-الأنصارلبعضعباسابنقالوقد

منهم.ونستفيد،العدمعننسأدهم!رواللهرسولصحابةإدى،أخي

إليك،سيحتاجونالئاسأتظن،عباسابنيا:الأنصارياكذفقال

؟.ظهرانيهمبينالكبار!رواللهرسولصحابةوهؤلاء

الصحابةكبارذهب.يسألعباسابنوذهب،والسؤالالعلمفتركتقال:

إدىالناسفاحتاج!رو،اللهرسولصحابةكبارهومنفيهعباسابنزمنفأتى

العدم.منعديهومن،عديهوعلاجلاللهفتحبماالناسيجيبوأصبح،عدمه

،الجوابفيأدبمعه-العلمطالبأو-يكونأقإلىيحتاجفأيضاالعالمأما

العلم.طالبأوالعالغالسائليحرجألا-السائل-أدبأيضاالمهمالأدبمن

الحق.إلىالعودة

السبب؟ماالحجفيمسائلفيحزمابنأخطأ

.الناسفيهماورأىالمشاعر،ورأى،حبئوما،قرأهاإنه

YVA



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

عندههوموجودماعلىالمناسكمنمنسكاكبتيميةابنالإسلامشيخ

.كثيرةمسائلفيرأيهغئرحبئلماثم،الكتبفي

عشرينتسألواحدموقعفيعنهتسألشيءكلوأما،فسلتعلملاكنتاإذ

محمود.غيرهذاسؤالأ،ثلاثين

النهيفيباقيالمسائلوكثرةتقعلمأشياءعنوهوالسؤالالقسماهذفإذن

أنبيائهم.علىواختلافهممسائلهمكثرةقبلكمكانمنأهلكفإنماعنه

يفصللا،موضعفييفصل،الحالاختلافبحسبالجوابيختلفوانما

ذلك.آخرإلى،موضعفيالجوابعنيمتنع،موضعفي

الساعة؟متى:فسألهرجلفأتاه،يتكلمكانوالسلامالصلاةعليهالنبي

حديثه.وأكمل،والسلامالصلاةعليهيجبهفلم

الساعة؟متىقال:ثم،حديثهوأكمل؟الساعةمتى:سألهثم

يختم!ئزشفاآيآنآلشاعؤعغإيتتئلوتك:السؤالعن"!بهمالنبيفأجابه

لمخيهالا!والسلامالصلاةعليهيعلمهاما.النازعات!أتجرتفأمنآنت

"!بهمالنبيكرهالمسألةفيألخفلما،وعلاجل.الأعرافأ!فؤالألؤفيهآ

الجوابهذا،،الساعةفانتطرأهلهغيرإلىالأمروسد"إذا:وقالمنهذلك

أجابه"!بهموالنبي،الزمنعن(ب)متىكانالسؤاللأن-صحيح؟-السؤالغير

معلومة.الساعةوأشراط،العلاماتمنبعلامةوسد،"إذا:بقوله

الناشوالسلامالصلاةعليهالنبيئسأللماوعلاجلاللهقولفيكذلك

.البقرة!!وآنحبئيلئال!تؤميت!متزأ:الجوابكانالأهنةعن

.لأ2
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تخ!!اتمهار

الشهرأؤلفيالهلاليبدأيغوقالوا:سألوا-بعضهم-يعنيالصحابة

ووضعالأرضوضعيفهمونهمهليعنييستتم؟حتىيكبرثميكبرثم،رفيغا

الجوابتستوعبلاسؤالأسألوا،ذلكيفهموالنلهم؟لوفصلآخرهإلىالقمر

أجيبوا!!وآنحبئيلئال!تؤميت!أمتر:الجوابفكان،عقوئهمعليه

يكونثمكذايبدويغ،مواقيتهذهالأهفةأنوهوةينفعهمبماالسؤالغيربشيء

عنيعدلقدالعالمأنفيشرعيأصلهذاوفي،عنهالجوابعنغدلاهذكذا؟

المجالسة.أدبكتابمناخترناهماانتهىهناإلىآخر،شيءإلىالجواب

:لجوابا!البديهة

!رو؟،اللهرسولأمأكبرأنت)1(:المطدبعبدبنللعباسقيل

قبله.وولدت،منيأكبرغلإمهو:فقال

منه.أسنوأناقال:إنه:وقيل

له:قالمعاويةأتىحين،الكنديمرةبنسعيدإن:ويقال

سعيد؟أنت

.مرةابنوأنا،سعيدالمؤمنينأمير:فقال

:فقال،المأمونعلىالأزديأنسبنالسيدودخلقيل:

السيد؟أنت

أنس.ابنوأنا،المؤمنينأميرياالسيدأنت:فقال

للمهلب:الحجاجوقالقيل:

.YAOص:الهمذانيالزمانبديعفيبمدهاوماالأقوالهذه(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

أنت؟أمأطولأنا

مة.قاأبسطوأنا،أطولالأمير:فقال

لها:فقال،ثعلبنيمنامرأةعلىالمهديووقفقال:

العجوز؟ممن

طيء.من:قالت

حاتم؟مثلآخرفيهايكونأنطيئامنعماقال:

ووصلها.بقولهافأعجب.مثلكآخرفيهايكونأنالعربمنعالذي:فقالت

شاثإلىعمرقمظرالعزيز،عبدبنعمرعلىالعراقمنوفدوقدمقال:

.الكلاميريدفيهم

أولى.الأسنانأولوعمر:فقال

فيلكانكذلكولوكان،بالسنليسالأمرإن،المؤمنينأميريا:الفتىفقال

منك.أسنهومنالمسلمين

تكلم.،صدقت:فقال

علينافقدمتالرغبةأما،رهبةولارغبةنأتكلمإنا،المؤمنينأميرياقال:

.جوركمنبعدلكاللهآمننافقد،الرهبةوأما،بلادنافي

أنتم؟قال:فما

الشكر.وفدقال:

منطقكاأحسنما،أنتللهقال:

لأ22
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!م!اتمهار

إديهمصعبوخهالزبيربناللهدعبدالعراقأمراستوسقلماإنه:وقيل

منهم.رجلأمنكمخمسةبكلليأنوددتقال:،الوفدعليهقدمفلما،وفذا

منهم.رجلأمنكمعشرةبكلليأنوددتبل:الشامأهلمنرجلفقال

،الشامبأهلوعلقت،علقناك،المؤمنينأميريا:العراقأهلمنرجلفقال

الأعشى:قولإلامثلأولكلناأعرففما،مروانآلالشامأهلوعلق

رجللاوعلقتعرضاغنقتها

الرجلغيرهاأخرىوغنقغيري

هذا.منأحسنجوائاوجدنافما

:()1الجوابمساوئ

الأهتم،بنوعمروبدر،بنالزبرقان!رو،اللهرسولعنداجتمعإنهقيل:

أدانيهفيلمطاعإنه،اللهرسولياوأميأنتبأبي:فقال،الزبرقانعمروفذكر

.ظهرهوراءلمامانع،الكفجواد،العارضةشديد

أكثرمنيديعرفإنه،والله،اللهرسولياوأميأنتبأبي:الزبرقانفقال

يحسدني.ولكنه،هذامن

العم،دئيم،العطنضيق،المروءةدزمرإنه،اللهنبييا،واللهعمر!فقال

رضيت،ودكني،الأخرىفيصدقتودقد،الأودىفيكذبتماوالله،الخالأحمق

أعلم.مابأسوا:فقلت،وسخطت،أعلممابأحسن:فقلت

)1(.دسحزا،البيانمن"إن!رو:اللهرسولفقال

يتبعك.كلبكأجع:القائلصدق:لقوادهالمنصوروقالقال:

*%Iا/والمساوئالمحاسنفيبمدهاوماالأقوالهذه(1) A - I%* V.
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

برغيفرجللهيلؤحأنأخاف،المؤمنينأميريا:الطوسيأبوالعباسفقال

ويدعك.فيتبعه

والعلم8الخجل

العلم.نصففاثميالعلماء:أحدقال

ذلك؟وكيفله:فقيل

دوني،قنأسألانواستحييث،أهلأللثصذيىأكنولم،تصذرثقال:

نفسي.فياليويمإلىالجهلفذلك،فوقيققإلىوأختلص

بقتلك.علئيفاشارواأمركفيشاورت:المهديبنلإبراهيمالمامونوقالقال:

الرياسةبهوحكمت،السياسةبهجرتفيمانصحوكيكونواأنأما:فقال

عاقبتفإن،اللهعودكحيثمنإلاالنصرتستجلبأنتأبى،ولكنكفعلوافقد

منأعظم،المؤمنينأميرياجرميواننظير،لكفليسعفوتواننظير،فلك

شكر.بهيفيأنمنأجلالمؤمنينأميروعفوبعذر،فيهأنطقأن

العذر.هذاعندالحقدمات:المأمونفقال

وبكى.،هيمبرا!ستعبرفا

لك؟ما:المأمونلهفقال

علئي.الإنعامفيصفتههذهمنإلىذنبيكانإذالندمقال:

قلم.أدنهعلىجميلغلامإلىفنظر،الديوانإلىيوماتذالمأمونودخلقال:

.9005رقمداودأبيوسش1.140رقمالبخاريصحيحفيلسحزا"البيانمن"إنوحديث(1)
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تخ!!اتمهار

؟غلامياأنتمن:فقال

والمؤمل،نعمتكفيوالمتقلب،دولتكفيالناشئالمؤمنينأميرياقال:

رجاء.بنالحسن،لخدمتك

مراتبعنيرفع.العقولتتفاضلالبديهةفيبالإحسان:المأمونفقال

ذلك.بهففعل.لهمعونةدرهمألفمائةويعطى،الخاصةمراتبإلىالديوان

عليه.وجدوكان،المأمونعلىجريربنيزيدودخلقال:

أيزيد؟:فقال

يدكوغرس،صنيعتكوخزيج،نعمتكغذفي،المؤمنينأميريا،نعمقال:

أميرياأزلولم،أحدتخريجهإلىيسبقكولم،مصطنعفيهيشرككلمالذي

ماإلىبرذيالانفرادفيرأيكوببصيرة،راجئاسخطكبعدبعفوك،المؤمنين

أمدي،إدراكيفيهالذيالمقاماهذوعزجلاللهأقامنيحتى،واثفاعودثمي

بسخطهشهرنيكما،برضاهيشهرنيأنالمؤمنينأميررأىفإن،محبتيونيلي

اللهاشاءإنفعل

المؤمنين.أميرعنكرضيقد:فقال

الرشيد،فأتىولدهبعضتطهيرعلىالربيعبنالفضلعزمإنه:وقيل

المؤمنينأميررأىفإن،خدمكولدهتطهيرعلىعبدكعزمقد،سيدييا:فقال

فعلسرورهويتم،المتقدمةبنعمتههذهنعمته،ويصلبنفسهعبدهيزينأن

بذلك.متمنئاعبدهعلىمتفضلأ

نعم.:فقال

لأ52



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الناسوقعد،الموائدووضعت،إليهيحتاجماجميعأصلحوقد،إليهفغدا

يا:فقال،نطقماأولصغيزاصبئافرأى،دارهيدورفيالرشيدوأقبل،يأكلون

المؤمنين؟أميردارأمهذهداركمأحسنأيماصبي،

المؤمنينأميرصارافإذ،فيهاالمؤمنينأميردامماأحسنهذهارناد:فقال

أحسن.فدارهدارهإلى

ومائة،قرياتعشرلهووهب،نجابتهمنوتعجب،الرشيدمنهفضحك

درهم.ألف

مروانتعطي،معنياهيه:لهفقالالمنصورعلىدخلزائدةبنمعنإنبل

قوله:علىدرهمألفمائةحفصةأبيابن

شيبانبنوشركتعلىشرفابهزادتالذيزائدةبنمعن

قوله:علىأعطيتهإنما،المؤمنينأميريا،كلا:فقال

الرحمنخليفةدونبالسيفمعلئاالهاشميةيوممازلت

وسنانمهن!كلوكعمنوكاءهوكنتحوزتهفمنعت

والخدع.بالجوائزدهوأمر،معنياواللهأحسنت:فقال

فحسده،فأحسنخطيئافقام،)1(معاويةعلىمحجنأبيابنووفد

بقوله:أبوكأوصاكالذيأنتله:فقال،معاوية

عروكهاموتيبعدعطاميترؤيكرمةجنبإلىفادفتيمثإذا

أذوكهاألامثماإذاأخا!فإتنيالفلاة!تدفئنيولا

.1/172الأوراقثمراتفيبمدهاوماالأقوالهذه(1)
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تخ!!اتمهار

أبي:يقولالذيأنابلقال:

وكثرتهماليماالناستسأللا

حضتهلرهـماةغدالحساماأعطي

عرضبىعنلنجلاءالطعنةاطعنوأ

سراتهممنأنتيالناسويعلم

خلقيوماجوديماسلنااوسائل

العلقمنأرويهالرمحوعامل

العنقضربةفيهالشروأكتم

بالفرقالرعديدبصرسماإذا

.وجائزةبصدةدهوأمر،محجنأبيابنياواللهأحسنت:معاويةدهفقال

نزهتهمنفرغفلمامتنزفا،يوفاخرجالحجاجأنيحكىماذلكومن

عجل.بنيمنبشيخهوافإذ،بنفسهوانفرد،أصحابهعنهانصرف

الشيخ؟أيهاأينمنله:فقال

القرية.هذهمنقال:

عمالكم؟ترونكيفقال:

أموالهم.وششحلون،الناسيظلمون،عمالشزقال:

؟الحجاجفيقولكفكيفقال:

استعمده.منوقثخ،اللهقثحةمنهشرالعراقوديمااكذقال:

أنا؟منأتعرفقال:

قال:لا.

.الحجاجأنا:قال

أنا؟منتعر!أؤ،فداءكجعلتقال:

قال:لا.



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

مرتين.يومكلفيأصرع،عجلبنيمجنونفلانبنفلانأناقال:

بصلة.لهوأمر،منهالحجاجفضحكقال:

إلانبيكمبعدتلبثوالملكمما)1(:اءكىللهعكتةترطالبأبيبنلعلييهوديوقال

تقاتلتم؟حتىسنةعشرةخمس

أقدامكمتجفدموأنتم،فيهلاعنهاختدفناإنما:وجههاللهكرمعديفقال

؟.آلهةلهمكماإلفالنااجعل،موسىيا:قلتمحتىالبللمن

فإنقال:،بهيعيشعقلقال:العبد؟يرزقهماخيرما:لوزيرهملكوقال

عدمه؟فإنقال:،يسترهمالقال:؟عدمهفإنقال:،بهيتحلىأدبقال:،عدمه

والبلاد.العبادمنهوتريحتحرقهفصاعقةقال:

معه.يمشيالأعمششليمانوقامالثخعيإبراهيمخرج

وأعمشاأغور:قالوازأؤنااإذالناسإن:إبراهيمفقال

ونؤتجر؟تأثمواأنعليكوماقال:

وتسلم.تسلمواأنعليكوماقال:

ذميفا.الفرزدقوكان،ئداعبهماكثيزاوكان،الفرزدقضفوانبنخالدلقي

أيديهين؟وقطعنآكبزنهزأينهلمابالذيأنتما،كراسأباياله:فقال

إتآئتئ:لأبيهاالفتاةفيهقالتبالذي،ضفوانأباأنتولا:الفرزدقلهقال

القصص.!أآلأمل!آلقوئأشثخزتتزضتزإثآشخحق

إبليس؟امرأةاسمكانماللسعبئي:رجلوقال

1/52.الملوكوسراج731ص:البلاغةنهج(1)
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تخ!!اتمهار

.شهدناهمانكاحذلكإنقال:

خئل

السعبئي؟أئكما:فقال،امرأةمعقاعذافوجدهالشعبيعلىرجلودخل

.المرأةإلىوأشار،هذه:الشعبيقال

الرجل؟فمنفتئه:بنيؤفبلفببنيمنرجلقال

اليمن؟منرجلقال:

بلقيس؟أفكمفعلثفماقال:

جيدهافيالحطبخفالةوأفكم،العالمينرثدلهشديمانمعهاجرتقال:

فشد.من

إليكم؟اليلغخرجعندنامن:شبرمةلابنرجلوقال

إليكم.تزجعلمثم،نعمقال:

حاجة.إليكليإنعامر:بناللهلعبدفعاويةقال

حاجتك؟قشل،المؤمنينأميزياتقضيهابحاج!قال:

بالطائف.وضياعكورك3ليتهبأنأريدقال:

فعلث.قدقال:

حاجتك؟قشل،زجمؤضقتكقال:

ائمؤمنين.أميزياعليئترذهاأنإليكحاجتيقال:

فعلت.قدقال:

حاجةةإليكليإنآشرس:بنلئقامةرجلوقال

VYA



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

حاجة.إليكليوأناقال:

حاجئك؟وماقال:

قتفضيها؟قال:

حاجة.تسألنيألاإليكحاجتيفإنقال:منهتوثقفلما،نعمقال:

)1(:الأعرابأجوية

:للحجاجأعرابيمجاوبة-

معي.يتغديمناطلبوا:فقال،غداؤهوحضرفاصحر،يوماتذالحجاجخرج

عليكم.السلام:فقال،بهفأئي،شملةفيأعرابيافإذ،فطلبوا

الأعرابى.أيهاهلمقال:

فأجبته.منكأكرمهومندعانيقدقال:

هو؟ومنقال:

صائم.فأنا،الصومإدىربياللهدعانيقال:

الحار؟اليومهذامثلفيوصومقال:

منه.أحرهوليومصمتقال:

غذا.وصغاليومفأفطرقال:

غد؟إلىأعيشأنيالأميرليويضمنقال:

إليه.اكذليسقال:

3/254-258.المربخطبجمهرة(1)
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تخ!!اتمهار

سبيل؟إليهليس،بآجلعاجلأتسألنىفكيفقال:

طيب.طعامإنهقال:

طباخك.ولاخبازكماطثبةواللهقال:

طثبة؟فمنقال:

فية.لعاا:لقا

عني.،أخرجوهكاليومرأيتإنتالله:الحجاجقال

فصيخا:أعرابئاالحجاجمساءلة-

؟وراءكالناستركتكيففصيخا:فوجدهكلمةلأعرابيالحجاجوقال

،النيرانواخمدوا،الغيطانفيتفرقواحينالأميراللهأصدحتركتهم:فقال

الكلب.وماتالشاء،وعرضالنساء،وتشكت

جدئا؟أمنعتأخصئا:لجلسائهالحجاجفقال

جدئا.بل:قالوا

فإبلهم،أعشبتأنها:معناه،الغيطانفيتفرقواقولهخصئا.بلقال:

لحوميشتوواأنعنباللبناستغنوا:معناه،النيرانوأخمدوا.ترعىوغنمهم

يمخضنماكثرةمنأعضادهنالنساءوتشكتويأكلوها.وغنمهمإبلهم

تمتلم:الكلبومات.والمرعىالعشبكثرةمناسشالشاء:وعرض.الألبان

جيفها.فيأكل،وابلهمأغنامهم

:مروانبنالملكلعبدأعرابىمجاوبة-
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اللغويا!تصالتمهار!!
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الخمر.صف،أعرابيياله:فقال،مروانبنالملكعبدعلىأعرابيودخل

فقال:

مزةالكأسو!شختإذاشمول

دونهوهيدونهامنالقذىتريك

دبيبئالشاربينعطام!لها

كطوثالإناء!أخيهالوجه

لها.صفتكحسنعندياتهمكلقد،أعرابيياويحك:فقال

لها.صفتيبحسنمعرفتكعنديواتهمك،المؤمنينأميرياقال:

شتى.أجوية-

ضرئا.أوجعتكوالاالحققلله:فقال،السلطانإلىأعرابيوقدم

مماأعظمتركهعدىاللهأوعدكما،فوالله،بهفاعملوأنتد5:قال

به.توعدني

؟الناسأبلغمن:لأعرابيوقيل

بديهة.وأسرعهـم،لفطاأحسنهمقال:

الهجاء؟تطيللامالكلأعرابى:وقيل

بالعنق.أحاطماالقلادةمنيكفيكقال:

قرى؟منهللأعرابية:معاويةوقال

نعم.:قالت

هو؟وماقال:

نمير.وماءفطير،ولبنخمير،خبز:قالت
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تخ!!اتمهار

كنتم؟فيم:لأعرابيوقيل

يحور.لاوحديثتدور،وكأستفور،قدربينكناقال:

،القعدةوقرفصاء،الرعدةشدةقال:للبرد؟أعددتما:لأعرابيوقيل

.المعدةوذرب

ناقتك.لناصف،ليبيعهاالسوقةفيناقتهأدخلوقد:لأعرابيوقيل

كلكلكلء

فت.إلاطلبتولا،ادركتإلاقطعليهاطلبثماقال:

الشاعر:لقولقال:تبيعها؟فلمله:وقيل

ضنينبهنربمنكرائمعامرأمياالحاجاتتخرجوكد

طبيب؟الباديةفيعندكمما:لأعرابيوقيل

بيطار.إلىتحتاجلاالوحشحمرقال:

جوائا؟لهتطقفلمقطأحدكلمكهل:القاضيلشريحوقيل

بيديه،وهويشير،عنديخاصمأعرابئايكونأنإلاأعلمهماقال:

.يدكمنأطوللسانكفإن،أمسكله:فقلت

تمس؟لاأنتأسامريقال:

خضر.حدائقفيبيضقصورقال:؟أحسنالألوانأي:لأعرابيوقيل

.مكبدةوالشمسساريلأغبعنروضلأفيبيضلأقال:؟أحسنالألوانأيلآخر:وقيل
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الثانيالباب

الابداعيةالاتصالمهارت

فصول:ثلاثةوفيه

وآلاتها.ومفاتيحهاإمكانيتهاالإبداعيةالكتابة:الأولالفصل.

الإبداعية.الكتابةمفاتيح2-.الإبداعيةالكتابةإمكانيةا-

الإبداعية.الكتابةآلات3-

ويتضمن:الشعؤفن:الثانيالفصل.

الشعر.تسمية2-الشعر.مكانةا-

الشعر.أهمية4-الشعر.أجزاء3-

والأندلسي،،والعباسيوالأمويوالإسلامي،الجاهلي)الشعرعصور5-

.والمعاصر(والحديث،المتتابعةوالدول

مدرسةومنها:التأثريةوالمدرسة،المحافظةالمدرسة):مدارسه6-

.الحر(والشعرلمهجر،وابولو،وأ،الديوان

.ونقدهالشعرفينصوص7-

شعرية.نماذج9-

ويتضمن:،النثريةالفنون:الثالثالفصل.

.(ذجونما،وأنواعهـا،وعناصرها،تاريخها)المقالة:أولأ

ئصوخصا،تهاهاواتجا،عهاوأنوا،وتعريفها،ريخهاتا)لقصةا:نئاثا

.(ونموذج،بنائها

الفنية،والصياغة،والاتجاهاتوالأنواع،وتعريفها،تاريخها)الرواية:ثالثا

(.ل!ايتينبينومقارنة

(.ونموذج،وأنواعها،وعناصرها)تعريفهاالمسرحية:رابغا

!





الأولالفصل

وألاتهاومفاتيحهاإمكانيتهاالابداعيةالكتابة

الإبداعية.الكتابةإمكانيةا-

الأدبي.والإبداعالكتابةمفاتيح2-

وأدواتها.الإبداعيةالكتابةآلات3-





تخ!!اتمهار

الابداعية8الكتابةإمكانية

يفكريجعلهماشيء،الكاتبمخيلةأماميقفزالخاطر،علىئلحسؤال

تأذىشيئاسمعأم؟استغرابهأثارشيئارأىفهل،عليهاويحفزه،الكتابةفي

إيجائا؟أمسلئافيهأثرطالعهموضوغاأنأم؟استنكرهشيئاقرأأم؟بسماعه

توضيحه؟منبذلاغامضاأمزاأنأم؟تصحيحهويجب،وقعماخطأأنأم

الكتابة.فكرةإلىالوصولعلىمحفزابتكونقدالأسئلةهذهكل

فإن،الكتابةفيوالرغبةالقصدنقطة،النقطةهذهإلىوصلناماافإذ

أهمها:ومنتستثار،أخرىأسئلة

؟الموضوعهذافيللكتابةأناأصلحهل-ا

تخصصي؟صميمهوفيهل2-

؟بالموضوعل!حاطةالعلميةقدرتيمدىما3-

؟الموضوعتجليةعلىالبيانيةقدرتيمدىما4-

النجاحإلىالوصولفيالمساعدة،وثقافتيوتجربتيخبرتيتستطيعهل5-

؟الموضوعهذامعالجةفي

وقلويهم؟الآخرينعقولإلىالوصولعلىوقادزامقنغاأكونهل6-

فإن،المتسائللدىوالقبولالرضاتثيرإجاباتالأسئلةهذهأثارتاإذ

الكتابي.مشروعهيبدأأنعليه

مرازا،الكاتبيتعثرفقد،النجاحتعنيالمشروعبدايةأنهذايعنيولا

وقوتها،،دفعهافياستمرتاإذالمحفزةالدافعيةولكن،الهزيمةمنيقتربوقد

الله--لإذنسيصلمركبهفإن،ومعاناته،قناعاتهفيالكاتبواستمر،ونشاطها

أبذا.يصلألامنلهخيزمتأخزايصلوأن،النجاةشاطئإلى
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

بعدالقيادئتسمقأنهاصحيحؤشمر،بسهولةتتأئىلا،المعاناةفنالكتابة

وبعد،وتحذمشاكسةطولبعدإلأقيادهائشلغلاولكنها،وتدريبمرانطول

ومصاولة.وشماس،وجذبشذ

الذيالكاتبأنالإطلاقعلىتعنيلاالمتخيلةسلاستهافإنذلكومع

وأصبحت،ناصيتهابعضوملذ،أساليبهاوعبز،نوعهاكانأئاالكتابةمهرفي

والمتحكم،أمرهاصاحبأصبحأنه،عمرهأعطاهاالتيومهنته،وعشقه،فئه

بنهيه،ومنهية،بأمرهمأمورةوتغدو،طواعيةنفسهالهتسلموأنها،بتصريفها

الإمكاندائرةفييقعولا،يسيزااهذليسلا،،وقلمهلبنانهمطيعةوخادمة

وهوفتخذله،مشامسةوأقوى،مصاولةأشذأحيائاتكونالكتابةإنبل،دائفا

وهوالخطيبصدرهفيوتتلجلج،المبدعوهوالشاعرمنهوتسخر،الفذالكاتب

فتقصيه،يطلبها،قبضتهملكوهويظنهاوثمأى،وهومقبلئدبر،المصقع

وتر"،موافقةأئهايظنالذيوهومواعيدهترفض،فتعصيهإليهاويتلطف

.العصيانوتستحلي،الإتيانعلىوتتأئى،موائمةأئهاوهويرىدعوته

هيوانفاشاعر،خيالتهويماتولا،إنشائئاكلافاليسهذاوكلامنا

وقائعخلالمن،أنفسهم2والشعراوالأدباءالكئاببهشهدوما،الكتابةحقيقة

عليهمفسذت،والكتابةدونهموقفتوعوائق،لهمحدثتوحوادث،بهموقعت

،حاضرةالقولأوالكتابةفيالرغبةكانتحيث،المضايقبهموضثقت،الطرق

وسذت،مشهدهمحضورمنوامتنعت،عليهمفتأثت،ظامئةإليهاوالنفوس

إليهم.الإصغاءو،سماعهمعنأذنيها
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تخ!!اتمهار

شعر(بيتقولمنعليئأهونضرسوقلعحينعليئيأتي))1(:الفرزدقيقول

)لوالعلاء)2(:بنأبوعمروفيهقالالذيالفرزدقعلىيستعصيالشعركانافإذ

؟والكتابالشعراءبعامةبالكفما(اللغةثلثلذهبالفرزدقشعرذهب

الأدبي8والابداعالكتابةمفاتيح

إلىيحتاجوفتحه،فيهالماهرينعلىحتىواردإذنالكتابةبابفإغلاق

الكتابة،علىيقبللمننصائحمنالكاتبالحميدعبدأوردهفيماولعل،مفاتيح

المفاتيحهذهعلىيدنايضعماالشعر،عملفيللبحتريتمامأبيوصيةوفي

.الإبداعمغاليقلناتفتحالتي

الشاعرهذاوضعهاالتيالمفاتيحبعضنستخلصالوصيةهذهخلالومن

وهي:،ناشئاوقتئذوكان،البحترييديبينالكبير

للكتابة.المناسبالوقتاختيار-ا

.البالوفراغالجسدبراحةللمقالالحالمواءمة2-

المقصود.والموضوع،المطروقللغرضوالمعانيالألفاض!موافقة3-

الغامضة.الغريبةوالألفاض!الساقطةالمعانيعنالبعد4-

والمراجعة.النظر،ومعاودة،والتنسيقوالترتيبالتنظيم5-

الكتابة.علىواجبارها،وارهاقهاالنفسكذعدم6-

ئسمىوهوما،إليهوالرغبة،المقصودبالموضوعوالشعورالإحساس7-

الشعورية.بالتجربة

المجيدينالمبدعينبأعمالالإبداعيةأعمالناوموازنة،النقديةالثقافة8-

سبق.ممن

66./1الممدة(1)

./166نفسهالمصدر(2)
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

تها8وأدواالابداعيلاالكتابلاألات

الشعرفيالمبدعللكاتبالمعينةوالآلاتالأدواتعلىالكتابمنكثيزنصن

الكاتبأدبالسائرفي"المثلكتابهمقدمةالأثيرفيابنجمعهاوقدوالنثر،

هي)1(:،آلاتثمانيفيوالشاعر

وأيامهم،العربوأمثال،اللغةمنإليهيحتاجوما،العربيةعلم)معرفة

وحفض!،السلطانيةالأحكامومعرفةوالمنثوؤالمنطوممنالمتقدمينوكلدم

للناظموالقافيةالعروضوعلمي،النبويةالأخباروحفض!،الكريمالقرآن

ومعرفةوثقافةفنكلإلىبالكاتبيعبرالأثيرابنفإن،هذهوبعدالناكر(دون

الكتابةلأنذكرةبماأومعرفتهإبداعهحدعنديتوقفلاالكاتبقمجاح،شمولية

ولذلك،لهتتعزضأمبركلعنالتعبيرصدقإلىنجاحهافيتحتاجالإبداعية

إنهحتى،الفنونمنفنبكلالتشبثإلىيحتاجالصناعةهذهصاحب"أنيرى

،العروسجلوة،عندوالماشطة،النساءبينالنادبةتقولهمامعرفةإلىيحتاج

فيوالسبب،هذافوقبماظنكفما،السلعةعلىالسوقفيالمنادييقولهماوالى

فن(بكليتعلقأنفيحتاج،وابكلفييهيملأنمؤهلأنهذلك

)2(:فيقول،الشموليةالمعرفةهذهضرورةالخفاجيسنانابنويعفل

كلعلىواطلععلمكلحقيقةعرفلوالكلاممولفإن)ويالجملة

يصفها،أشياءإلىيدفعلأنهةوألفاظهومعانيهتأليفه!ذلكلأكر،صناعة

المقصود!أنإلا،أمكنونعتهأسهللهوصفهكانوتحققهشيءكلخبرفإذا

ذلكفإن،علمهعندهأكرعلمهإذامادونجهلهيسعهلامابيانالموضعهذا

(.غايةعلىيقفلا

/1.73السائرالمثل(1)

.1/551الفصاحةسر2()
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الثانيالفصل

الشعر

الشعر.مكانةا-

الشعر.تسمية2-

وحد"ه.الشعرقوام3-

الشعر.أجزاء4-

الشعر.أهمية5-

الشعر.عصور6-

واتجاهاته.الشعرمدارس7-

شعرية.نماذج8-





تخ!!اتمهار

الشعر8مكانة

)1((العربديوانالشعر)مقولةخلالمنتظهرالعربالشعرعندمكانة

سلامابنقولذلكمن،وأربابهالشعرنقدةعندالمعنىاهذتكرروقد

به،حكمهمومنتهى،علمهمديوانلجاهليةاالشعر!)كان)2(:الجمحي

،العربعلممعدن)الشعر)3(:قتيبةابنوهوعند(.يصيرونواليه،يأخذون

أيامها(.عومستوأخبارها،وديوانحكمتها،وسفر

حكمتها،وخزانة،العربديوان)الشعرأن)4(:العسكريأبوهلالويرى

ديوان)الشعرفإن،فارسابنعندأماعلومها(.عومستوآدابها،ومستنبصد

(.اللغةوتعلمتالمأكؤوعرفت،الأنسابحفطتبه،العرب

وهو،الأدبحطوظوأوفر،العربعلوم)أكبر)5(:رشيقابنيقولكما

بهلسامؤوالعابراوأنيسالمفاخؤومسجل،الأنسابوحافض!لبلاغةامجمع

اللغة،ينابيعمنفياضنبعوأخيزاأولأوهوالنفاكس،وتنتطم،المجالستزهو

اضني!كئة:لشعباسابنيقولغامضها(ونعرفصعبها،ونلتذوعرها،نستسهلبه

الشعرفإق،العربألكمعار!فاطلبوه،تعرفوهفدماللهكتابمنلكميئاكرأتم)إذا

لكمعزا(.أجابءلكميعنسئلإذاوكاق،العربديواق

ومراميه،وأغراضه،ومعانيهألفاظهندركقمحن،وفذيىكفذزذوالشعر

إلىبناويبلغ،ومشاعرنامداركاإلىويصل،ورغباثماحاجاثمايدركوهو

اقما.وأهدغايالماإلىالوصول

./14الممدة(1)

/1.4الشمراءفحولطبقات2()

.1/23Iالصناعتينمحاب)3(

.14/1الصاحب(4)

/1.3الممدة5()
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الشعر8تسمية

بمعنى:شغزث،:كولهممنشعزا)وسمي)1(:الفصاحةسرفيجاء

(.الكلاملتأليففطنكدعندهمالشاعركأن،الفطنةوالشعر:.فطنت

والإدرافيالعليممناللثئعيرلفطةاشتقاق"إنالإغريض)2(:نضرةفيوجاء

ليتأيأسماة،منافيلالسماءصؤفيأصاتهللثيغريليت:تقولوالفطنة

،.علمي

وفطنتإ،.لعلمهشاعزاالشاعز"وشفيأيضا:وقال

لأنهوهوالقطغةالقزضيىمناشتقاقهفلأنالشعزقريضاسفواكؤنهموأما

قالبالمفراض.الشيءئفزضقكماقطغامنهيقطغأي،قزضاالكلايممنئفزصق

أحبعدىوتذلمحهمهمتجوأيأآلثمماليداتتقيرضحهئمغقتترإداإ:تعالىالله

الجانبين.

:الفرزدقيهاجيوكانالأحمر،بنالنعمانبنحاتمبنالعزيزعبدقال

ذايمولاعيبمنيشغرقيفماأفزضهحيناللثئعيرعنةقذىأنفي

غزيبرزاخبرطايمبخبرقؤحمنوأغيرفهلثيعريأضقفيكأننا

واحكاميزضفيإنهاملمومة،ئشفرةأمثاليغراجمبئمنة

اشئفثفإنما،شفينةجمعشفينمثلقصيدةجفغوهو،القصيروأما

.الكلاممنقطعةكأنهاتكشزاإذالشيءمنالقطعةوهيالقضذةمنلفظتها

غقس:بنائمسثثقالقطغا.صاراإذتقضذوقدقضدزفخذلكومن

./189الفصاحةسر(1)

.12/الإغريضنضرة)2(
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تخ!!اتمهار

القغقايمالىئغنغتةمنيكصيدةالزياحمعقلذهإتق

وشممايمتمئل!بينالقؤيم!غريبةتزالمفلدالمياةتيرذ

وسفوا،تتبفةأيتقفوالبيتالقافيةفلأن،قافيةالقصيدةتسميئفموأما

كلمة،بجملتهاالقصيدةسفواكما،واختصازاإيجازاواحبباسمالجميغ

فيهيدلمماالىواخلاذا،الكلاماختصارالىميلأ،الواحدةاللفظةوالكلمة

الخنساء:قالت.التمامعلى

كاتهاققويهيثتبقىالشنانيحذمثلوكافية

أفثاتهاالناسقيتطتيولغفسفنتهاعمرفيابقنطقت

وان،مفهومةمعابئعلىتد،منظومةألفا!عنعبارلوالشعزإن):وأقول

.(مقصودةمعابئعلىتدلم،منضودةألفاض!عنعبارالشعزقلت:شئت

8وحذهالشعرقوام

وهي:أشياء،أربعةمنالنيةبعديقوم)الشعر)1(:العمدةفيوجاء

عليالقاضيوقالالشعر(حدهوفهذا،والقافية،والمعنى،والوزن،اللفض!

العربعلوممنعلمالشعر:الوساطةكتابصاحبالجرجانيالعزيزعبدبن

لكلوكوةله،مادةالدربةتكونكموالذكاء،والروايةالطبعفيهيشترك

المبررالمحسنفهوالخصالهذهلهاجتمعتفمنةأسبابهمنواحد

)2(:يقول،آنكلللشاعرفيالشعرتأتيعدمرشيقابنويرى

./137الممدة(1)

./166نفسهالمصدر(2)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

تعرضفترةمن.مقدئامبرزأ،حاذفا،فحلا،كانوانللشاعر.بدالا

تلك!طبعنبوأو،كريحةموتأويسيؤلشغلماإ:الأوكاتبعض!له

تمز:يقولزمانهمضر!فحلوهوالفرزدقى،كانوكد.الحينذلكأوالساعة

الشعر.منبيتعملمنعليأهونأضراسيمنضرسوكلعالساعةعلي

التعريفاتكتابفيجاء،أجزاؤهتتمبهاالتيالشعرفهوموسيقىالوزنأفا

:()1جاني.

الشعر8ءجزاأ

ومفاعيلن،وفعولن،فاعلن،:ثمانيةوهي،منهاالشعريتركبماهي

ومتفاعلن.،ومفاعلشومفعولات،وفاعلدتن،ومستفعلن،

وأشباههماوالحطيئةزهير:يقولعمرأبا)سمعت)2(:أبوعبيدةقال

(.المطبوعينمذهبفيهيذهبواولمنفحوه،لأئهمالشعرةعبيد

)3(:كراعبنسويدوقال

ئؤعالوحلثيىامقيمرئابهاأضاديكأنئالقوا!ابأبوابأبيث

الشعر8أهفيلا

منوان،دحكمةالشعرمن"إن!رو:اللهرسولقولمنالشعرأهميةتبدو

لسحزا)4(،.البيان

شمر.مادةالتمريفات(1)

./123والشمراءالشمر(2)

.ةاراالمد:ةوالمصادا11/921الأغاني3()

.9555رقمداودأبيوسش5146رقمالبخاريصحيح4()
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!م!اتمهار

يقذمها،الأبياتالعربتعفمتهما)ينغ:اءكىفكتةترالخطاببنعمرويقول

الفئيم)1((.بهاوششعطف،الكريمبهافيستنزل،حاجتهأمامالرجل

(.القولميزانالشعر))2(:اضنيعكتةقرطالبأبيبنعليوقال

ويضع،يرفعفكان،النفوسعلىمؤئروسلطا!،عظيمةمزايالهوالشعر

منيخجلونكانواالذينالناقةأنفوبنيالحطيئةقصةذلكمن،وئدنيوئعلي

)3(:الحطيئةفيهمقالحتى،الاسمهذا

الذنباالناكةبأنفئشؤيومنغيرهغوالأدنافيالأنصهغكوخ!

الاسم.بهذايفتخرونفصاروا

البناتمنمكثزافقيزاخاملأكانمنعلىتدلالمحفقمعالأعشىوقضة

وتسامع،مكةقدمالأعشىأن)وذلكالشعر،فرفعه،يتزوجنولمكبرناللاتي

...وأصحابهالأعشىأكلفلما..لهونحر،وأنزله،المحفقإليهفسبق...الناسبه

الأعشى:فقال،البناتوذكر،كلامهفيالبؤسفعرف،وعيالهحالهعنسأله

قصيدته:!يمشدبعكاض!فأصبح.أمرهنكفيت

معشقبتيوماسقممنبيوماالموزقالسهادهذاوماأركث

سمع:أنإلى..الناساجتماعالمحلقورأى

تفهقالعراكيالسيحكجابيةجفنةالمحنقآلعنالذخ!نفى

ئحزقباليفاعنارضوءإلىكثيرةعيونلاحتلقدلعمري

والمحنقالندىالنارعلىوياتيصطليانهالمقرورينتشبئ

86./1الممدة(1)

.1/51نفسهالمصدر(2)

.'./1الممدة3()
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

كلمنوالأشراف،يهئئونهللمحفقينسفونوالئاسإلأالقصيدةأتغفما

واحدلوتفسولم،الأعشىشعرلمكانةبناتهيخطبونجرئاإليهيتسابقونقبيلة

)1((.ضعفألفأبيهامنأفضلرجلعصمةفيإلأمنهن

شاعرفيهانبغإذاالعربمنالقبيلة)كانت)2(:رشيقابنيقولذلكوفي

كمابالمزاهؤيلعبنالنساءواجتمعالأطعمةوصنعتفهنأتها،القباثلأتت

وذب،لأعراضهمحمايةلأنهةوالولدانالرجالويتباشر،الأعراس!يصنعون

وأؤيد،بخلامإلألايهنئونوكانو،بذكرهمشادةوالمأثرهموتخليدأحسابهم،عن

)3((.ينتجفرسأوينبغشاعر

الشعر8عصور

فيوخبا،منهاالكثيرفيزها،للحديثالقديممنعصورالشعرفيمزقد

هي:الشعر،وعصور،بعضها

الجاهلي:العصر

)أما)4(:الجاحظيقول،الإسلامقبلسنلأ002إلى051حدودالعصرفيهذايمتد

إليهالطريقوسهلسبيلهنهجمنأول،صغيرالسنالميلادفحديثالشعر

له.وجدناالشعراستطهرنافإذا...ربيعةبنومهلهلحجربنالقيسامرؤ

الاستطهاربغايةاستطهرناواذاعام،ومائةخمسين.بالإسلاماللهجاءأنإدى

عام(.فمائتي

الذيالحوضوالجابية:.الطمامفيهايقدمالتيالقصمةاوالجفنة25-1/123نفسهالمصدر(1)

أصابهمنوالمقرور:.وتتصببتمتلئولثهق:.الشيخوتروىالنهر،والسيح:،الإبلمنهتشرب

البرد.

./117الممدة2()

.1/153الممدة)3(

./1153نفسهالمصدر(4)
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تخ!!اتمهار

الشعرأسسأرسواالذين،عليهمالمتفقالعصر،اهذشعراءأشهرومن

جانبإلىالجيدةبالأساليبالشعروأغنوا،لهثابتةسنئاوأوجدوا،الجاهلي

سلمى،أبيبنوزهير،بغةوالنا،القيسامرؤ:همالمطولةلقصائداأصحابأنهم

بنوالحارث،العبدبنوطرفة،ربيعةبنولبيد،(قيسبن)ميمونوالأعشى

.الأبرصبنوعبيدشدادبنوعنترة،كلثومبنوعمرو،اليشكريحلزة

الجاهلي:مصادرالشعروأهم

دواوينثم،العربأشعاروجمهرة،والأصمعيات،والمفضليات،المعلقات

.الشجريوابن،والبصري،والبحتري،تمامأبي:كحماسةالحماسة

النقائضككتاب،العامةالثقافةكتبثم،والشعراءالقبائلدواوينوكذلك

وكتبوالشعراءوالشعرالشعراءفحولوطبقاتوالمعارفوالحيوانوالكامل

ذلك.وغيرالآمالي

واضح،الأجزاءتام،السبكمتين،جزلشعر:عمومهفيالجاهليوالشعر

وبكائها،،الأطلالذكرمن،ممهدةطريقةعلىغالبهيسيرفيكان،العبارة

،مدحمن:الشاعريقصدهالذيللغرضذلكبعدوالخروج،بالحبيبةوالغزل

إلخ...ءهجاأوفخر،أو

سلامي:ال!لعصرا

هـ1YYعامالأمويةالدولةنهايةإلىالإسلامفجربزوغمنذالعصرهذايمتد

الإسلامي:عصرينإلىيقسمهوبعضهم،الأدبمؤرخيأغلبعليهاتفقماوهذا

بسقوم!وينتهي،والأمويهـ،14سنةفيأي،الراشدينالخلفاءفترةبنهايةينتهيالذي

الشعر.بهاتميزسماتالفترتينهاتينمنفترةولكلاهـ،32عامالأمويةالدولة

Vii



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

خلالومن،الإسلاميالتشريعمواكئايسيرالشعركانالأولىالفترةففي

كانتالتيالجاهليةالقيممنمحيرعنيتخلىالشعربدأ!روالرسولتوجيهات

الفتوحاتمثلالإسلاميةالأحداثيواكببدأالشعرأنجانبإلى،تحكمه

الشعرقيمفإنولذلك،بعدهمنوالخلفاء!رو،الرسولووفاة،الإسلامية

بمعانيالتأثروظهر،نهجهعلىوسارت،الإسلامقيمتمثلتوألفاظهومعانيه

وألفاظه.الشعرمعانيفيالشريفالنبويوالحديثالكريمالقرآنوألفاض!

اللهوعبد،مالكبنوكعب،ثابتبنحسان:الفترةهذهشعراءأشهرومن

ل!احة.ابن

بدايتها،فيوبخاصة،الأمةفيالانقسامعهدتمثلالتيالثانيةالفترةأما

وأ،جديدظهرنوعكما،القبيلةقيم،الجاهليةالقيمإلىالشعربعضعادفقد

معيئا،حزئاأوفكرةيؤيدالذيالسياسيوهوالشعرالشعرفيجديدغرض

يظهرمنأو،الزبيريينأو،الأمويينيؤيدونالذينالشعراءمنهناكفكان

فكانت،مؤارةالشعرحركةوكانت،الخوارجفكريدعيمنأو،البيتلآلولاءه

الشعر.فتراتأخصبمنالفترةهذه

وعمر،الرمةوذو،والأخطل،والفرزدقجرير،:الفترةهذهشعراءوأشهر

ومحير،والكميت،الرقاعبنوعديمعمر،بنوجميلعزةوكثيرربيعةأبيابن

كثير.وغيرهم،عزة

العباسي:العصر

بسقوطاهـوينتهي32عامالأمويةالدولةبسقوطيبدأالذيالعصرهو

فيهاستقرالعصر،اهذعمرهيقرونهـفخمسة656عامالعباسيةالدولة

مضموئا،التجديدمظاهرعليهوظهرت،الحضارةبزخرفوأخذالشعر،

فظهر،والموضوع،والشكل،والألفاض!،والفكرة،العرضفي:ذلكوتمثلوشكلأ

Vii
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تخ!!اتمهار

بالمذكر،كالغزل،جديدةأغراضبعضوظهرت،والقصصي،التعليميالشعر

الإسلامية،العربيةالثقافةمعانصهرتالتيالثقافاتبعضظهورجانبإلى

فيالعلميالتقدماوهذ،والرومانيةواليونانيةوالهنديةالفارسيةالثقافةمثل:

شعرية،نهضةإلىأذىذلككل،اقتصاديوازدهار،سياسياستقرارظل

كبارشعراءفظهرللشعر.الحقيقيالازدهارعصرهوالعصراهذجعلت

بعدهموجاء،الجهمبنوعلي،والبحتري،وأبوتمام،بردبنبشار:أمثالمن

وعدد،المعريأبوالعلاءثغ،الحمدانيوأبوفراس،الرضيوالشريفالمتنبي

العصر.هذاالشعرفيأبدعوامنلذكرالمقاميتسعلاوفير

ميادينفيوصقليةوالمغربالأندلسشعراءأبدعهماإليهوئضاف

بشعرتميزتحيث،المشرقبيئةعنالبيئاتتلكبهتميزتوما،المختلفةالشعر

بجمالها.والتغني،الطبيعةشعرفيوالتوسع،الموشحات

وابن،زيدونوابن،القسطليدراجابن:البيئةتلكشعراءأعظمومن

كثير.وغيرهم،عئادبنوالمعتمد،اللبانةوابن،سهلوابن،الصقليحمديس

الوسيصلى:العصرأوالمتتابعة!مرالدول

يسمىأوما،النهضةعصراياتبدحتىوششمر،بغدادسقوطمنيبدأ

الحديث.بالعصر

الرغمعلى،والجفافبالتقليدشعرهويوصف،بالضعفالعصرهذايتهم

العصرهذافيوجدفقد،إطلاقهاعلىصحيحةليستالمقولةهذهأنمن

فيظلالعربيشعرناأنعلىيؤكدماالمتتاليةقرونهفيوالشعراءالشعرمن

المظاهربعضمنالرغمعلى،بالقوةويتمتع،يزهوبالنضارةعصورهكل

الإسلامية،الدولضعفإلىراجعوذلكالعصر،اهذأواخرفياعترتهالتي

26لأ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

ذلكومع،بهامزتالتيالسيئةالاقتصاديةوالظروف،أنهكتهاالتيوالحروب

تعبير،خيرالعصروعننفسهعنيعئرأنالعصرهذاالشعرفياستطاعفقد

مثل:التراجمكتبلناوثمقل،النبويالمديحشعرالعصرموضوعاتأشهرومن

القصردميةوكتاب،الأصفهانيللعمادالعصروجريدةالقصرخريدةكتاب

الذينالشعراءأسماءمنوفيزاذاعد،للمحبيالريحانةنفحةوكاب،للباخرزي

القيسراني،ابن:بداياتهفيالمثالسبيلعلىمنهمنذكرالعصر،هذافيظهروا

قسيمبنوا،بيصوالحيص،الغزيإبراهيمإسحقوأبو،الطرابلسيمنيروابن

والبوصيرى،،التلعفريالدينوشهاب،عنينوابن،الساعاتيوابن،الحموي

حجةوابن،الأندلسيجابروابن،الحليالدينوصفي،العيددقيقوابن

كثير.وغيرهم،الساعاتيوابنزهير،والبهاء،الحموي

والمعاصر:الحديثالشعر

بدأتعشرالتاسعالقرنوبدايةالميلاديعشرالثامنالقرننهايةمع

الصعبةالظروفمنالرغمعلى،العربيالوطنفيالإصلاحيةالنهضةحركة

وكان،الغربيالاستعمارومواجهة،التعليموترديالضعفمنبهايمركانالتي

،كيانواثباتتحذمثارنفسهالوقتوفي،ومحاكاةتأثرمثاربهمالاحتكاك

،وتقليدهومعارضتهالقديمبالتراثالاتصالروحالشعرعلىطغتفقدولذلك

مجموعةاختيارعلىالباروديساميمحمودعكفهناومن،زيىه3عنوالبحث

علىعنوائاكانتالتيمختاراتهفيأثبتها،القدامىشعرائناشعرمنكبيرة

أساسهاشعريةنهضةإلىالطامحللشبابخاونموذ،وبهائهالقديمشعرناروعة

جاءفيمنمختاراتهوأثرالباروديأثروكانوالحاضر،الماضيبينالتواصل

واضخا.الشعراءمنبعده

264
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!م!اتمهار

الجديدةالطرائقمنويستفيد،التراثمنفينهلشوقيأحمدويأتي

الإنجليزيأوالفرنسيبالشعرالتأثرلمحاتبعضمعولكنه،الغربيالشعرفي

وتموج.موضوعيةومحافظة،لفظيةجزالةفيالقولأصالةعلىمحافطاظل

الشاموبلادمصرفيالشعراءمنكثيرةلإعدادالعربيةالشعريةالساحة

وحافظ،صبريإسماعيلمصر:فيظهرفي،العربيوالمغربوالجزيرةوالعراق

معروف:العراقوفي،الخوريوبشارة،مطرانخليل:لبنانويظهرفي،إبراهيم

ريشة،أبووعمر،الجبلبدوي:سورياوفي،الزهاويصدقيوجميلالرصافي

مصطفى:الأردنوفي،محمودالرحيموعبد،طوقانإبراهيم:فلسطينوفي

الغفورعبدوأحمد،عوادحسنمحمديظهر:السعوديةوفي)عرار(التلوهبي

الجزائر:وفي،العريضإبراهيم:البحرينوفيالعسكر،فهد:الكويتوفيعطار،

الأدبية،الاتجاهاتوتظهر،الشابيأبوالقاسمتونسوفي،الجزائريعبدالقادر

ماضي،أبيكإيليا:الشامشعراءمنمجموعةفيهاويتمثلالمهجر،مدرسةمثل

،القرويوالشاعر،نعيمةوميخائيل،شبكةوالياس،جبرانخليلوجبران

والى،المعلوفوفوزي،أيوبورشيد،عريضةونسيب،الوليدالفضلوأبو

وابراهيم،شكريالرحمنوعبدالعقادفيتمثلتالتيالديوانمدرسةجانبها

وابراهيم،مطرانخليلفيتمثلتالتيأبولومدرسةوكذلك،المازنيعبدالقادر

مجموعةأيديعلىالمعاصرالتجديديالشعروظهر.طهمحمودوعلي،ناجي

نزار:سورياوفي،السيابشاكروبدرالملائكةنازكمثل:العراقشعراءمن

دنقل،أمل:أيديعلىمصرفيالشعريالتحديثمدرسةمريرواستمر،قباني

وامتلأت،القاسموسميح،درويشمحمود:فلسطينوفيعبدالصبور،وصلاح

التجديديةالرؤيةاختلافعلىبالشعراءوعرضهابطولهاالعربيةالساحة

التيوالحداثة،والغموضالرمزالفترةهذهشعرعلىالغالبولكن،لديهم

بدأتالعربيوطننالهاتعزضالتيالمهمةالأمورولكن،فتكابالشعرفتكت
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فقد،المباركةالفلسطينيةالانتفاضةبعدوبخاصة،واشراقهرونقهللشعرتعيد

العربشعراءأكثرفيهااشترك،مقابلةشعريةانتفاضةالانتفاضةهذهأحدثت

وأقطارهم.اتجاهاتهماختلافعلى

واتجاهاته8مدارسه

لازمتلظروفنتيجةعديدةمخاضاتوالمعاصرفيالحديثالشعرمر

الغربية،بالحضارةوالاتصال،النهضةفبداية،كبيزاتأثيزافيهوأثرتالشعر،

الدولةسقوطبعدوبخاصة،العربيةالبلاداكتسحتالتيالاستعماروموجة

أجزاءمنكثيرووقوع،الأولىالعالميةالحربفيالحلفاءوانتصار،العثمانية

وظهور،والإيطاليوالفرنسيالبريطانيالاستعمارفريسةالعربيالوطن

إلىوالدعوة،والاستقلالالحريةأجلمنوالجهاد،الوطنيالتحررحركات

توجهعنتبينومدارسآراءفظهرتالشعر،اتجاهاتأثرفيذلككل،التعليم

الموضوعهذافيالتعمقنريدلاكناولماالشعر،لوظيفةالشعراءورؤيةالشعر،

الشعرفيالعربيالشعرمدارسفيالكلامفسنوجز،تخصصئاموضوغاكونه

المدرسة):كالآتيالمدارسهذهوسنتناول،بهائيمإيجازاوالمعاصرالحديث

،الديوان:بمدرسةسميماالمدرسةهذهوتتضمن،التأثريةوالمدرسة،المحافظة

.الحر(والشعروالمهجر،وأبولو،

الذينالريادةشعراءفيالمدرسةهذهتمثلتقد:المحافطةالمدرسة

وأشكاله،،أغراضه:متمثلين،القديمالشعرقيمخلالمنأشعارهمفيانطلقوا

وقوته،،وجزالتهالشعرلجودةنظرتهمفينقادهرؤىمنومنطلقين،ومضامينه

هذهءشعراأشعارفيبينةواضحةومعانيهظهوألفا،وأساليبه،طرائقهفظهرت

منبعدهجاءومن،الباروديساميمحمود:المدرسةهذهأعلامومن،المدرسة

.مطرانوخليل،إبراهيموحافظ،شوقيأحمدوهمالكبار،الشعراء
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وناصيفالباروديساميمحموديدعلىالعربيةالقصيدةإحياءوكان

الجفافأصابهاالتيالباردةالشعرعروقفيالدمدفعفقطيكنلماليازجي

العالمفيوالاجتماعيوالعلميالسياسيالتدهورمنعديدةظروفنتيجة

أعدائها،وجهفيوالوقوف،ولغتهاالأمةنهضةفييصبكانولكنه،العربي

أحمدالشعراءأميريدعلىعودهعلىالاتجاهاهذواستوى،الثقافيوغزوهم

مهديومحمدالصغيرالأخطل"الخوريوبشارة،إبراهيموحافظشوقي

شعراءمنوغيرهم،محمودالرحيموعبد،طوقانوابراهيم،الجواهري

والجزائر.المغرب

ومدارسه،الغربيبالشعرالمتأثرةالاتجاهاتتلكوهي:التأكريةالمدرسة

والشعروالمهجر،وأبولو،،الديوان):ارسمد،العربيوطننافيعليهاأظلقوقد

والرؤيةالتوجهحيثمنبينهافيماتتفقتكادالأولىالثلاثةوالمدارسالحر(

البيئة.فيوالاختلاف،والغربةالبعدميزةلهاالمهجرمدرسةكانتوانللشعر،

موجز:بتعريفمنهاواحدةلكلوسنقدم

الكبارفيوالكتابالشعراءمنمجموعةائتلافكان:الديوانمدرسة.أ

بمدرسةسفوهنقدياتجاهتكوينعلىجمعهمماللأدبتجديديةنحورؤيةمصر

الرحمنعبد:هممصر،أدباءكبارمنثلاثةمنالمدرسةهذهوتكؤنت،الديوان

هذهواستطاعت،المازنيالقادرعبدوابراهيم،العقادمحمودوعباس،شكري

الأدبية.الساحةتثريأنوالإبداعيةالنقديةبعطاءتهاالمدرسة

ومن،بطابعهاوتطبعت،الإنجليزيةبالرومانسيةالمدرسةهذهتأثرتوقد

أحاسيسمنالنفسفيلماهوانعكاسالذيالشعرجوهرمنموقفهم،المؤثراتأهم

عنالكشففيتمبعالتيوأهدافهالشعروظيفةتحديدمنوموقفهمومشاعر،
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تتحذدووظيفته،للقارئالمتعةتوفيرجانبإلىالإنسانيالوجودفيالجمالمظاهر

الإنسانية.الحياةنظامعليهايقومالتيالطبيعيةالحقائقعنالكشففي

عنالحديثيعنيلاالديوانمدرسةرأيفيوالمضمونالشكلفيوالتجديد

الحديث.بهايتمالتيالكيفيةفيولكن،العصريةالموضوعات

القصيدةبناءأيللقصيدةالعضويةالوحدةالنقديةرؤاهمأهمومن

وكذلك،أعضائهاترابطفيالعضويالكائنمثلالقصيدةفتكون،هندسئابناء

أبياتها.ترابطفيالقصيدة

،أبوشاديزكيأحمدهوالدكتورالمدرسةهذهمؤسسكانأبولو:مدرسة.ب

شوقيأحمدواختيرأبولو،اسمتحملمجلةوأصدروا،الأدباءمنمجموعةوضفت

والغاياتي،،ناجيإبراهيمأعضائهاومن،مطرانخليلأعقبهثم،لهارئيشا

طه.محمودعليوالمهندس،إسماعيلحسنومحمود،والشايبوالصيرفي

هؤالمدرسةهذهإليهدعتماوأهم

المتنوعة.الفرديةالمواهبإظهار-

الشعر.فيوظهورهابالطبيعةالاعتداد-

كلإلىدعتوانما،لهتتعصبشعرئامذهئاأونقديةفكرةتتبنلم-

التجديدية.والآراءالشعريةالمحاولات

هاجرواالذينالشاميينالشعراءمجموعةبهانعنيالمهجر:مدرسة.ب

يدعلىالمهجرمدرسةالشماليونوكون،والجنوييةالشماليةالأمريكتينإلى

،جبرانخليلجبرانأعلامها:ومن،القلميةبالرابطةوسفيت،الريحانيأمين

وقد،وغيرهمأيوبورشيد،عريضةونسيبأبوماضي،وايليا،نعيمةوميخائيل

جديدشعرإلىوالدعوة،العربيةالقصيدةشكلعلىالهجومفيدعوتهاظهرت



تخ!!اتمهار

،وأسلوبه.،ولغته،ومضمونه:شكلهفي

بالعصبةوسفيتام329عامفظهرتالجنوييالمهجرمدرسةأما

أعضائها:أشهرومن،القلميةالرابطةمنمحافظةأكثروكانت،الأندلسية

والشاعر،غانمويوسف،غرابوحسنيشكور،وداود،معلوفميشالرئيسها

وغيرهم.،فرحانوالياس،المعلوفوشفيق،الخوريسليمرشيدالقروي

وحدةفييتمثلالذيالعربيةللقصيدةالتقليديالشكلالحر:الشعرد.

متساويينشطرينإلىالمقسومالمعنىفيوالمتحدالمستقلوالبيت،والقافيةالوزن

شعراءعندالمتبعالشعريالأسلوبعلىالغالبةالسمةظلأوالعجزالصدرأي

.الميلاديالعشرينالقرنومنالأربعينياتنهايةحتىالعربية

القصيدةأنمنثمطلقالتيرؤيتهلهالشعرفيجديداتجاهبدأثغ

القصيدةأنكما،والقافيةالوزنفيثقيلةأعباءالشاعرعلىتفرضالتقليدية

هناومن،تسلسلهاتفقدوبذلك،العضويةالوحدةتفقدالبيتبوحدةالملتزمة

وبخاصة،الغربيالشعرمحاكاةعلىقائمةتجاربلإدخالالاتجاهاهذبدأ

والفرنسي.الإنجليزيالشعر

ثورةأولالثورةهذه)وتعد)1(:الشعريالانقلابهذاعنموريهس.يقول

تصلتكاددرجةالأجنبيالتأثيرفيهايبلغ،العربيالشعرتاريخفينوعهامن

.(التقليديميراثهعنالتامالانفصالمنحالةإلىالحديثالعربيبالشعر

شعزايكتبونوبدؤوا،والوزنالقافيةعلىثارواالذينالشعراءومن

وباكثير،،وأبوشادي،فياضنقولا:التفعيلاتأوعدد،القافيةفيهثمتظملا

كثير.وتبعهم،السيابشاكروبدر،الملائكةونازك

.11ص:الحديثالمربيالشمر(1)
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:ونقدهالشعرفنفىنصوص

الشاعر)1(:قولفيكماللشعر،رؤيتهيعرضالشعرجاء

الئبل!مواكعمثلوتراهيعرضهالمرءلبئالشعز

بالخضل!يذهبنونوافذرميتهعنالمقصئرمنه

الشعر)2(:علىالحكمكيفيةالآخرفيوقول

الحكايمآلةفيكوماراللثئ!!أتحكمجعفؤأبايا

الكلايمنقذفكيفصعبئصفالصئبعلىإلأالدينارنقدإق

والأجسايمالأرواحبيقحار!الألثطتفرقليسرأيناككد

،منظومكلام-اللهأسعدك-الشعرالشعر)3(:عيارفيطباطباابنيقول

النظممنبهخصبما،مخاطباتهمفيالناسيستعملهالذيالمنثورعنبائن

،محدودمعلومونظمه.الذوقعلىوفسد،الأسماعمختهجهتهعنعدلإنالذي

التيبالعروضالشعرنظمعلىالاستعانةإلىيحتجلموذوقهطبعهصحفمن

بمعرفةوتقويمهتصحيحهمنيستغنلمالذوقعليهاضطربومن،ميزانههي

معه.تكلفلاالذيكالطبعالمستفادةمعرفتهتعتبرحتى،بهوالحذقالعروض

أداةعليهتعصثتفمن.نظمهوتكلفمراسهقبلإعدادهايجبأدواتوللشعر

العيوبولحقته،ينظمهفيماالخللوبان،منهيتكلفهمالهيكمللم،أدواتهمن

جهة.كلمن

./12الأدبفيالمصون(1)

.1/2نفسهالمصدر(2)

.1/1الشمرعيار(3)
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لفنونوالرواية،الإعرابفهمفيوالبراعة،اللغةعلمفيالتوسع:فمنها

علىوالوقوف،ومثالبهمومناقبهم،وأنسابهمالناسبأياموالمعرفة،الآداب

قالتهفنكلفي،معانيهفيوالتصرفالشعر،تأسيسفيالعرباهبمذ

وأمثالها،وحكاياتهاومخاطباتهاصفاتهافيمناهجهاوسلوكةفيهالعرب

وايجازها،واطالتها،وتقصيرهاواطنابها،وتعريضها،منهاالمستدلةوالسش

وحلاوة،مبانيهاوحسنمعانيهاوجزالة،ألفاظهاوعذوبة،وخلابتهاولطفها

الألفاض!،منيشاكلهماوالباسه،العبارةمنحظهمعنىكلوايفاء،مقاطعها

الكلامسفسافمنيشينهماواجتناب.صورةوأبهىزيأحسنيبرزفيحتى

المجهولة،والإشارات،الكاذبةوالتشبيهات،المستبردةوالمعاني،اللفظوسخيف

يكونبل،مرقوغامتفاوئايكونلاحتى،الغثةوالعبارات،البعيدةوالأوصاف

فتسابق،الرائقواللباس،المنظموالعقدالمنمنموالوشي،المفرغةكالسبيكة

وتكون،لفظهبمونقالسمعكالتذاذمعانيهبحسنالفهمفيلتذ،ألفاظهمعانيه

فيكون،ويعلوفوقهاعليهايتركبللبناءقواعدوتكون،لمعانيهكالقوالبقوافيه

ماتوافقولا،مواضعهافيفتقلق،إليهمسوقةتكونولا،إليهامسوفاقبلهاما

لطيفة،متعبةولا،مستكرهةغير،لهترادلمامنقادةالألفاض!وتكون،بهايتصل

.المخارجسهلة،الموالج

العدلولزوم،الأضدادتتميزبهالذيالعقلكمالالأدواتهذهوجماع

مواضعها.الأشياءووضع،القبيحواجتناب،الحسنوايثار

غقس:بنائمسثثقالالشعرصناعةوفي

القغقايمالىئغنغتةمنيكصيدةالزياحمعقلذهإتق

وشممايمتمئل!بينالقؤيم!غريبةتزالمفلدالمياةتيرذ
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صوتأو،يطربهخاطرتبعثهحتىتسلسولاقائلهعلىالشعريقتنعوقد

خمامة.

ضزسوقفعحينعلئييأتيوقد،اليأسعندالناسأشعرأنا:الفرزدقوقال

الراجز:وقاللثيعر.بيتقولمنأهونعندي

اثبتنوتايبتنيهبناةاللثئعرإنما

سميناأوغئاكانفإذامانسقوه

جينا.-كمجيناواتاكزبما

الغداء،قبلالنهاروأول،الكرىقبلالليلأولالشعرفييكونماوأسلس

فوةقدرعلىعنديالشعريكونماوأقوىالفكر.واجتماعالنفسمفاجأةوعند

الرهبة.أوالرغبةأسباب

منأحسنزيادبنقنصوربنلمحمدمدائحكبالماللخريمي:قيل

الوفاء،علىتعملاليومونحن،الرجاءعلىنعملحينئذنماقال:قراثيك؟

بعيد.تؤنوبينهما

والكميتعزةكثيزأن،القياساهذوضذقالمعنىاهذصحةعلىوالدليل

أشر!أميةبنيفيمدائحهماوكانت،التشيعفيغاليينلثييعئينكانازيدابن

الطمع.أسبابقوةإلاعفةلذلكوما،هاشمبنيفيمنهاوأجود

قال:الشعر؟عليكعسراإذتصنعكيفصخر،أباياعزة:لكثيروقيل

وأعيت،القوافيعنكنفرتفإن،ائمعشبةوالزياض،ائمحيلةالزباعفيأطوف

وسعةبالكفراغلقولكوارتصد،ذهنكوأجغ،قلبكفرؤح،المعانيعليك

الأجمع.وليلك،الأطوليوقكعليكيقتنعماالساعةتلكفيتجدفإنكذهنك
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)1(:العمدةفيوجاء

فيودكنكم،بغريبهوماوالله:فقال،فاستغربوهشعزاقوفارجل)وأنشد

غرباء.الأدب

ياأنشد:لماتبكيتهوأرادحفلمجلسفيللطائيقالرجلأأن:غيرهوعن

الشعرمنتفهملالموأنتله:فقال؟يفهمماالشعرمنتقوللالم،تمامأبا

ففضحه(؟ايقالما

الاختصاصفيالوزنشريكةالقافية))2(:رشيقابنقولالقافيةفيوجاء

أنرأىمنرأيعلىهذا،وقافيةوزنلهيكونحتىشعزايسمىولابالشعر،

الشعر،فيأدخلالمصرعبأنويستدلوقوافيهأوزانهواتفقتبيئاجاوزماالشعر

.الأوزانبابفيقدمتهفقدأراهقدماوأما،غيرهمنوأقوى

حرفآخرمنالقافية:الخليلفقالهي؟ماالقافيةفيالناسواختلف

الساكن،قبلالذيالحرفحركةمع،قبلهمنيليهساكنأولإلىالبيتفي

كلمة،ومرة،كلمةبعضمرةتكونالصحيحوهو،المذهبهذاعلىوالقافية

القيس:امرئكقول،كلمتينومرة

عل!منالسيلحطهصخركجلمود

قائله:يذكرولمالعلماءبعضوأنشد

لمنفعهيرتجىلافشاعرأربعهفاعلمنالشعراء

معهيجريلاآخروشاعرالمعمعهوسصلىينشصلىوشاعر

دعهخمر!:يقالوشاعر

./142الممدة(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

وبعض-الله-رحمهسهلأبيبنالعزيزعبدمحمدأبيعنرويتهاوهكذا

هذا.خلافعلىيرويهاالناس

يؤلفأوشعزايصنعلممامندوحةوفيمستوزاالمرءيزاللاقيل:وقد

عقله.عنوانوتأليفه،علمهترجمانشعرهلأنكتائاة

أحسنفإنةاستهدففقدكائاوضعأوشعزاصنعمن:الجاحظوقال

استقذف.فقدأساءوان،استعطففقد

هو؟:ماأدراكوما،ثابتبنحسانقال

صدكا:أنشدتهإذايقالبيتكائلهأنتبيتأشعروان

حمقاوانكيشاإنالمجالسعلىيعرضهالمرءلبالشعروانما

إمافا:وكانمناذر،بنمحمدوقال

فأجدشعزاكلتماواذابهتهممولاشعزاتقللا

علي:بندعبلالشعراءشيطانوقال

حاملهالرواياتأهلمنويكثرأمرهالناسيحمدببيتسأكضي

كائلهماتوانيبقىوجيدهأهلهكبلمنالشعرردييموت

)1(:وتصنيفهمالشعراءقدرةفيوقالوا

روايةشعرهجودةإلىيجمعالذيوهو،خنذيذشاعر:أربعةالشعراء)

مفلق،وشاعرةالرواةهمقال:،الفحولةعنرؤبةوسئل،غيرهشعرمنالجيد

وهوفوق،فقطوشاعرةشعرهفيكالخنذيذمجودأنهإلالهروايةلاوهوالذي

:هجاهلآخرالشعراءبعضقالشيء.وهولاوشعرور،ةبدرجةالرديء

34.35-/1الممدة(1)
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تخ!!اتمهار

أنطقلامفحمأنيوزعمتهجوتنيكيفالشعراء،رابعيا

هووالمفلق:وشعرور،وشويعر،،مطلقوشاعر،مفلقشاعرهمبل:وقيل

الأصمعي:قالالداهيةالفلق:وقيل،وهوالعجب،بالفلقشعرهفييأتيالذي

ومثل،القيسامرؤبذلكسماه،حمرانأبيبنحمرانبنمحمدمثلفالشويعر

:يقولالذيوهوبالشويعر،المعروفالعزىعبد

غيهبكلذحلهتناسىماإذاكورتيوأدركتكأري،بهفنلت

معجمة.غيروبالعينمعجمةبالغينوروى،ثأرهطلبعنوهوالضعيف

ليث،بنسعدبنيمنياليلعبدبنصفوانأيضاوالشويعر:الجاحظقال

القائل:وهو،عثمانبنربيعةاسمه:وقيل

أكرالسلاحمنلجلداصحيحطفيلليلىأبووأفلتنا

وشعرور.وشويعر،شاعر،:بعضهموقال

حميس:بنيمنثم،ضبةبنيمنالمفوفيدعىشاعرفيالعبديوقال

الأفاعيفويليةشويعرهاخمي!يبنيسراةتنهىألا

أيضا؟فصغرها،الخنفساءفوقدويبة:الأفاعيوفالية،شويعزافسماه

استجيدمن:فقال؟الناسأشعرمنسئل:النابغةأنالحاتميوزعملهتحقيزا

رديئهأضحكاإذلأنه؟النابغةعنمثلهيستحيلكلاماوهذ،رديئهوأضحك،جيده

الحطيئة:وقال،خاصةالهجاءفيذلكيكونأنإلا،الشعراءسفلةمنكان

يطلمهمنيسطيعهلاوالشعرسلمهوطويلصعبالشعر

كدمهالحضيضإلىبهزئتيعلمهلاالذيفيهارتقىإذا

فيعجمهيعربهأنيريد
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

يكنلمافإذ،غيرهبهيشعرلابمايشعرلأنهشاعزاةالشاعرسميوانما

زيادةأو،وابتداعهلفظاستظرافأو،اختراعهولامعنىتوليدالشاعرعند

وأ،الألفاض!منسواهأطالهممانقصأو،المعانيمنغيرهفيهأجحففيما

حقيقة،لامجازاعليهالشاعراسمكانآخرةوجهعنوجهإلىمعنىصرف

التقصير.مععنديبفضلوليس،الوزنفضلإلالهيكنولم

أثقلشيءولا،مضحكورديء،محككجيد:شعرانالشعر:بعضهموقال

الوسط.والغناءالوسطالشعرمن

طيفور:ابنيهجوالروميابنقالوقد

شاعرمنككلكوأطعمتالطاهؤأبيابنياعدمتك

الفاترسوىذينبينوماباردولاسخنأنتفما

الخاكرالفاترتغثيةسىالنفوتغثيكذاكوأنت

الرديءمنالحاتميعنهحكىفيماأشارالنابغةيكونأنيجوزوقد

النح!هذاإلىالمضحك

الشعرإن:ويقالالصخر،نقلمنأشدبهالحاذقعلىالشعرعمل:وقيل

أصحابهوأتعب،العالمعلىيكونماأهولالجاهلعلىيكونماأهونكالبحر

بآلتهالعلماءمنبهأبصرالشعرصناعةوأهل،معرفتهحقعرفهمنقلئا

نإوكيف،بدرجاتدونهمولوكانذلكأشبهوماوخبرومثلنحووغريبمن

يجرونلاوأصحابهالعلاءبنأبوعمروكانوقد؟بسببمنهمكانواأوقاربوهم

لنفاذهغبازاةلهيشقونولاالنقدأعني،الصناعةهذهحلبةالأحمرفيخلفمع

منيميزكالبزاز،يقولهلامنالشعريميزوقدلهاواجادته،بهاوحذقهفيهاة

حتى،ضربهولايسبكهلمماالدنانيرمنيخبروالصيرفي،ينسجهلمماالثياب

قيمته.فينقصوغيرهالغشمنفيهمامقدارليعرفإنه



تخ!!اتمهار

استحسنتهشعزاسمعتاإذأباليماالأحمر:لخلفقالرجلأأنوحكي

لكوقال،تستحسنهدرهفاأخذتاإذ:لهفقالفيهااوأصحابكأنتقلتما

؟.إياهاستحسانكينفعكهلرديءإنهالصيرفي

علميقال:به؟الناسأعلموأنتالشعرتقوللالم:الضبيللمفضلوقيل

وأنشد:،قولهمنيمنعنيالذيهوبه

لبيبوهوالمرءالقوا!وتعييلسانهالبكيالشعريقرضوكد

:فقال؟حالككيف:فقالالرشيدعلىالموصليإبراهيمبنإسحاقودخلقيل:

كليلتعلمينكدكماوماليتجملاالمكثرينسوامسوامي

سبيلإليهماشيةفذلكا!مريلها:كلتبالبخلوآمرة

جميلالمومنينأميرورأيالغنىالفقرأوأحرمأخافوكيف

خليلالعالمين!لهبخيلاأرىولالجواداخلدنالناسأرى

عدىودذأركانهوقويتمعانيهصختالذيالشعرواللههذاالرشيد:فقال

درهم.ألفخمسينإليهاحمل،غلاميا،السامعينوأسماعالقائلينأفواه

شعريلا8نماذج

القديم:الشعرمننموذجا-

المتوكلالعباسيالخليفةمدحفيالبحتريقولالممتنعالمطمعالمنظومومن

)1(:اللهعلى

غمضاأطعمفلسثهنيئانميرضىليشالذيالعاتبئأيها

أكضئاكدومضجغانوميلمتاست!كدوجذاهواكمنليإن

/122الصناعتينومحاب2/1214البحتريديوان(1)



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

ترقالي!مق!عبرةفجفونى

عفأكتضىكمالإنصاكت،كليليا

جوذاكانإنبالوصل!فأجزني

كلييتعئقشادنبأبي

كريبمقبداإذأنساةلست

تجافىحينإليهواعتذاري

تقببخذفيتفاخواعتلاكي

الجوطلبئالذيالؤاغبئأئها

نوالأتلقالإمايمحياضىرذ

رالمنجزلأالعطاةفهناك

وأوخىالغمابممنأنذىهو

وفعلاكولأالإحسانيتوخ

بخلاليجعفزااللةفضئل

278
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تقضئىمالوعةفيوفوادي

يقضىليشإنجازةوعذا!ك

كرض!كانإنبالحبئوأكبني

مرضىالنحص!فواتربجفوبئ

غضئاالغصيئتثئتييتثئى

وأغضىأتيثمابعضعققي

وعضئاوشفاطوزاولثماطذ

وأنضىالمطاتاكومفأبتىذ

وعرضاطولأالؤاغبينيسغ

محضاوالجودالعطاءجزيلخ!

وأمضىالحسايممنوكعاب

وكبضابسطاالإلةويطيغ

فرضاالئاسيىعلىحئةجعلث



تخ!!اتمهار

الأندلسالحبيبة
حسينعبدالرزاقالدكتور/شعر

أعنياتيأغتيلأندل!مى

سناهامقمجقذاالشعزوأهدي

الثنايايينكالجمانيتحذز

زلالأماةفمي!فيقطر

ذزيمجقذالحبيبةجي!إلى

ونه!صدبىعلىأعئفة

عليهامنثوريفلوأنثز

خطابيوشذىكصائديأريبئ

وجديكأسيى!نشوتيوأسكبئ

فوادياستلقىشطأنلبعلى

يحدوالولهانالعاشقأتافي

وز؟ترتيلليتةتسربل

ركضيحذالدفيئةمرافئلب

مهزاالصعبئركبثكدلأجللب

زمائاشوكيمنإليلبعبرث

وريحييجدافيشذافيفكان

ئتفنماتيألقوأئشذها

الشاطعاب!نوزةتلذلأ

الفاتنابالجذاياكنايافي

معنقاتيلثيفاةلترشقة

ئسفطاتييؤشىلهائصاغ

الأذاةخو!عائذتميمة

المونقابالمعانيوأزهاز

مفرداتيشمكزالور؟وماة

الحياةصفؤبالئمىوأشرث

أمنياتيتغفوالأهدابو!

مخفلاببالحن!جمالأ

الصلاةو!الذعاءوأبحز!

تطنعاتيحذيىضافيونيل

ويوصلاتيهوافيوخارطتي

المطلمابالبحويىمقئعذ

للنجاةعيوئلبومرساتي





الثانىالفصل

النثريةالفنون

التوصيلية.أهميتهاا-

قمية،جماليةوغاية،تهذيبيةخلقيةوغاية،تعليمية)غايةغاياتها:2-

(.اجتماعيةوغاية

.(والمسرحيةوالروايةوالقصةالمقال):أنواعها3-





تخ!!اتمهار

التوصيلية8أهميتها

تأخذفالكلملأ،أسيرتهيجعلها،النفسالكلملأفيتتركهالذيالفغالالأثر

كوو:الرسولقالالتأثيراهذولشدةالتأثير،الهذمنقادةوتسيرها،النفسبمجامع

)1(،.لسحزاالبيانمن"إن

فعليقاربفعلهايكادوالجمالالصورةعالمفيالمبدعةالأدلمةالفنيةفالكلمة

ونهها.لأمرهاوتمقاد،قيادهالهافتمسس،النفوستسحرفهي،ويدانيهالسحر

التوصيليةالأهميةوتبدو،الكلمةخلالمنكانالزمنعبروالاتصال

إيصالفيالفنونهذهفيهاستخدمتطويلتاريخخلالمنالأدبيةللكلمة

إلىويصلتأثيرهاليمتدوالمكانالزمانفتعبر.الآخرينإلىوهدفهافكرتها

ثورةخلالمنوأشكالهالاتصالأساليبتطورومع،المجتمعقطاعاتكل

أشذهعلىالتسابقوبدأوالانتشار،الذيوععليهاسهل،الحديثةالاتصالات

يتعاقبالنثريةالفنوناستخداموكانوالتأثير،للوصولالوسائلهذهبين

وصولأالأسرعالوسيلةهيالمقالةفيهاكانتمرحلةمرتفبينما،الأولويةفي

القارئإلىالوصولوسهلميشر،وعاءخلالمنئقذئمكونهانتيجةوتوصيلأ

.مكانأيوفي،يشاءوقتأيفيعليهاالاطلاعيستطيع،مجلةأوصحيفةعبر

وبخاصةوصولأ،أكثروسائلخلالمنللتتصذرالقصةذلكبعدتقذمت

الصغيرويتابعها،كماتهبكلالمجتمعإلىلتصلوالسينماوالتلفاز،اعةالإذ

عقرفيتأتيناحيث،التوصيليةجرعتهافيتأثيزاأقوىكانتلأنهاوالكبير،

روعته،بكلالماضيلناوتعرض،وتواسيناوتحزننا،وتسليناتؤنسنا،دارنا

وطموحاته.وأمانيهأحلامهبكلوالمستقبل،واقعيتهبكلوالحاضر

.9555رقمداودأبيوسش5146رقمالبخاريصحيح(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

للآتي:توصيليةوسيلةأهمكونهابآدابهاالأمماهتمامكانهناومن

اني.الوجدثيرلتأا-

النظر.بوجهةالإكماع-

التغيير.علىالقدرة-

والتخدير.التسلية-

والفداء.التضحيةروحبث-

بظروفهوالمجتمع،وآلامهاوآمالها،وأحوالهابهمومهاالذاتتصوير

ومرها.بحلوهاوالحياة،وأحواله

غاياتها:

تجتمعقد،متعددةغاياتوهي،وبعيدةقريبةغاياتالنثريةللفنون

خلقيةوغاية،تعليميةغاية:الغاياتهذهومن،بعينهاغايةعندتقفوقد،كلها

قمية.جماليةوغاية،اجتماعيةوغاية،تهذيبية

التعليمية:الخاية

يبنىحيث،تعليميةلغاياتالقديممنالنثريةالفنوناستخدمتولقد

منهافيحصل،المتلقيإلىالمعلومةإيصالغايته،تعليميأساسعلىالفنيالأثر

وكتاب،الجاحظمؤلفاتبعضفينجدكما،جديدةتجربةإليهتضيفأو،علفا

والفقهية،النحويةالمنظوماتمنومحير،المقفعابنترجمهالذيودمنةكليلة

المختلفة.والعلوم،والفلك،والطب،والجغرافيا،التاريخفي:والأراجيز
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تخ!!اتمهار

الخلقية:الغاية

أصحابخلالهامنيسعىالتيالتهذيبيةالخلقيةالغايةالغايةتلكتتبع

،النفوسفيالصالحةالقيموغرس،النافعةالأخلاقلتكرش!الفنونهذه

ةالأمثالحكاياتمنوردوما،الشريفالحديثوقصص،القرآنيوالقصص

السامية.الغايةهذهعنليبين

الاجتماعية:الخاية

والعمل،والمجتمعالأسرةقضايامن:،الاجتماعيةالأحداثمعالجة

تواصلمناجتماعيةوعلاقات،ووظائف،وارث،وطلاقزواجمنةالحياوشؤون

اثالأحدهذهوتصوير،حوادثمنالمجتمعجعبةفيماآخرإلى،وعقوقوبر

لأنةالنثريةالفنونفيأساسيةتعدالتيالغاياتمنالأدبيةالفنونطريقعن

الحياةومن،يعيشونهاالتيالوقائعمنأحداثهميستقونإنماالكتابأعظم

.والحياةالمجتمعاتبوقائعمعرفتهمخلالومن،يحيونهاالتي

الجمالية:الخاية

تعتمدبل،خاويةسطحيةأو،مجردةبذهنيةتقدملاالأدبيةالفنون

يرتقيجذاببأسلوبالحدثينتقلبحيث،البيانيوالتصوير،الفنيالجمال

،والخيالالتصويرعلىالاعتمادفيتختلفالفنونهذهكانتوان،القارئائقةبذ

التيالغايةهذهعندتلتقيالنهايةفيولكنها،المقالةغير،القصةغيرفالشعر

ذإ،والإكماعالإمتاعجانبإلى،النفسوالتأثيرفي،بالجمالالإحساسإلىتسعى

مقالأ()1(.لحقالصاحب)إن

8.صه3ج13بابالبخاريصحيح(1)
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

عليها(ذجونما،وأنواعها،وعناصرها،تاريخها)8للاالمقا+أورز

لة:لمقاا:ولأأ

قالوافالذين،حداثتهأوالفناهذقدمحولومؤرخوهالأدبنقاداختلف

،التوحيديحيانأبيورسائل،المقفعابنبكتاباترأيهمعلىاستدلوا،بقدمه

وغيرهم.،حزموابن،والمعري،والجاحظ

الصحافةظهورمعظهرقدالفناهذأنفيرىبحداثتهاقالمنأما

والاجتماعية،،الأدبية:والقضاياالحاجاتعنللتعبيرةوالشاممصرفي

متأثرةكانتبداياتهاأنويؤكدون،ذلكغيرإلى،والاقتصادية،والسياسية

التراثية.العربيةجذورهاوينكرونبل،الغربيينعندالمقالبفن

جذورهاوجودإلىميلنامع،قدمهاأوحداثتهاعنالحديثبصددولسنا

عنالحديثفيأفضنافقدذلكومع،رأينايؤكدنموذخاوسنورد،التاريخية

(.المتجددالنثر)فنكابنافيالقضيةهذه

اتجاهه،وتحويل،المستقيلالتأثيرفيحيثمنأهميتهلهنثريفنوالمقالة

الفكريةالقضايامعالجةخلالمنتظهرأهميتهاأنكما،رأيهتعديلأو

افها،وأهددوافعهاومعرفةوتحليلها،عليهاوالتنبيه،والاجتماعيةوالسياسية

ألوانمنكلون،اتيالذالتعبيرأساليبمنأسلوبأنهاكما،نتائجهاوتبيان

وما،وحاجاتهمقضاياهمعرضخلالمنالناسعنالمعئرالأدبيالإبداع

والاستقلالية،الرأيلحريةوسيلةهيثم،وأفكارهموميولهمبشؤونهميتصل

والفكر.الرؤيةفي
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المقالة8عناصر

يلغييكادفيهاوالتطولفالاستطرادالإيجاز،يعتمدأدبيفنالمقالة

أنيجبالمقالةأنعلىالمقالةوكتابالأدباءاتفقوقد،لقراءتهاالانجذاب

الآتي:فيتكمن،لهامكونةبعناصرتتسم

القراءوعندالكاتبعندوأهميةقيمةاتذفكرةإلىالوصولإن:الفكرة

تستقطبفإنها،مهمةالفكرةهذهكانتوكلما،المقاليةالكتابةأساسلهي

القراء.منالعديد

القراءقلوبإلىالوصولفيالنجاحالفكرةإلىالوصوليعنيلا:العرض

والشواهد،الأكيدةبالأدلةالإكماععلىالقدرةخلالمنالفكرةهذهفعرض،وعقولهم

مراعاةمع،واحدآنفيوالعاطفةالصورةعنالمعبرالفنيالأسلوبامواستخد،الثابتة

.والعرضالمقدمةفيالتشويقعلىوالحرص،الفكرةعرضفيالت!سسل

عقلفيالمقالةثمطبعبحيث،خاتمتهيظهرفيالموضوعمسك:الخاتمة

النقاطأهمعلىوالتركيز،الجميلالقفللأسلوبوذلك،أثرهاويبقى،القارئ

إليها.وتوصل،بالخاتمةتوحيعباراتاستخداممع،المقالةفيالواردة

المقاللا8أنوخ

قدأنواعهاجملةفإن،هناومن،الحياةقضايابتعددالمقالةأنواعتتعذد

)1((.والفنالموضوعبينالكتابة)كابنافيأوردناها

وهي:،هناونوردها

الذاتي:المقالأولأ:

والعاطفةالعقليخاطبوفيه،والتأملي،والوصفي،الشخصي:ضمنهيندرج

الفني،للجماليخضعبأسلوبئصاغ،والوجدانالمشاعرعنتعبيرفهو،والقلب

.lotا-52ص(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
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والتقسيم،الحروفمواءمةعلىالمبنيالإيقاععلىويقوم،البلاغيوالتصوير

الموحية.والألفاض!،الخلابةالمعانيفيهوتشيع،والتضاد،والازدواج

الآتي:فيالذاتيالمقالصفاتوتتضح

نرىوكأننا،واضحةالكاتبشخصيةتبدوبحيث،الذاتيةوضوح-ا

خلالها.منصورته

.والوجدانوالعاطفةالقلبيخاطب2-

بكلالمتميزةالأدبيةالكتابةومستلزمات،الفنيللجمالأسلويهيخضع3-

الجمالية.عناصرها

الموضوعي:.كانئا

والأدلة،المنطقيعتمدمنهجيبأسلوب،والعقلالفكريخاطبالمقالوهذا

،وأفكاره،الكاتبشخصيةعنيعثراتيالذالمقالكاناواذ،والتحليلوالمناقشة

وصورتهالكاتبشخصيةفإن،جليةواضحةصورتهلناوتظهر،ونوازعه،وعواطفه

تكادلا،بعيدةتبدوكنقطةإثها،لمافاإلأتظهرأو،تبينتكادلاالموضوعيالمقالفي

مقاله:فييتوخىالموضوعيالكاتبأنإلىراجعوذلك،ملامحهاتبدو

وقواعدمناهجخلالمنينطلقحيث،والحيادبالموضوعيةالالتزام-ا

آراءأو،شخصيةلعواطفمجالفلا،الوقتاتذفيومقنعة،ملزمة

.الخيالأجنحةعلىالتحليقأو،ذاتية

المقنعة،والشواهدالأدلةأرضيةهيالكاتبعليهايسيرالتيالأرضية2-

.الأكيدةوالإثباتات

الظنعلىالاعتمادوعدم،مصادرهامنالمادةجمععلىالحرص3-

الموضوعي.المقالفيتتكفمالتيهيفالحقائق،والشائعاتوالتخمين

.ولملعلمي،،عيجتمهولملا،ولملفكري،رلملنقديشكهلهوأ
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ويتسع،الحياةموضوعاتبتعذدويتعذد،الموضوعيالمقالويتوزع

،والاجتماعوالسياسة،النقد:فيمقالاتنكتبفقد،وفروعهاأشكالهاباتساع

والتطبيقية،البحتةبأنواعهوالعلم،والفلسفة،والرياضة،والفن،والاقتصاد

المعرفة،فروعمننريدماضمنهايدخل،أنواعأربعةعلىسنقتصرولكنا

وهي:،الحياةوجوانب

والنثؤالشعربنوعيهالأدبوموضوعهوالنقديالأدبيالمقال:أولأ

والمؤلفات،وعصورهما،وتطورهماتاريخهمافيمقالاتمنحولهما!تبوما

لااوهذ،النقدفيالمعتمدةالأصولضمننقدمنحولهمايدوروما،والمؤلفين

الأوامرباتباعصارمةالنقديةأوالأدبيةالمقالةأنالأحوالمنحالبأييعني

نقدية،وأسس،علميةوضوابط،منهجيةأطرضمنتسيروأنها،والتعليمات

وذوقه،،وثقافته،الكاتبرؤية:ذلكجانبإلىتجمعالنوعهذامنفالمقالة

يوازيجديذاإبداغاالكتاببعضعذهاحتى،بيانهوجمال،أسلويهواشراق

نثرأوشعرمنالمدروسالإبداع

والتأملية،الفلسفيةللجوانباللوناهذيتسع:الفكريالمقالكانئا:

المختلفة.الفكروجوانب

الاجتماعية،العلومكلأالشكلهذايتناول:الاجتماعيالمقالكالثا:

بالقضايايتعفقوما،واقتصاد،وسياسة،اجتماعوعلم،وجغرافيا،تاريخمن:

الأفراديم!ضوما،والشعبيالأسريالصعيدعلىالاجتماعيةوالحوادث

والعمالة،والكسادوالغلاء،والغنىوالفقر،والطلاقالزواجكقضايا،والمجتمع

بمواصفاتتلتزموأن،راقيةأدبيةكتابةتكتبأنبشرطإلخ...والبطالة

.الأدباسمفيتدخلكيةالفنيةالصياغة
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،وتطؤره،وظواهرهالعلمبقضاياالملتزمهوالمقال:العلميالمقال.رابعا

ماأهمومن،والهندسةوالفلكوالطبالصناعةفيوتقدمه،وجديده،وابتكاراته

وفيها،الكريمالقرآنفيالعلميالإعجازمقالاتالصددابهذمقالاتمنيكتب

الكريم.القرآنبهجاءلماالحديثةالعلميةوالمكتشفاتالمخترعاتموافقةيظهر

:المقالكاتبيراعيهما

اللغة.منالتمكن-ا

معلوماته.صحةمنللتأكدالمصادرةإلىالعودة2-

والتحليل.التعليلخلالمن،الفكرةعرضفيالجودة3-

الثبوتية.والأدلةبالشواهدالمقالتعضيد4-

.العنواناختيارحسن5-

مقاليلا8نماذج

(العادلالإمام)صفة:القديمالأدبمنمقالينموذجا-

)1(:العادلالإمامصفةفيالفريدالعقدفيجاء

الحسنأبيبنالحسنإلىالخلافةوليلمازءكتالعزيزعبدبنعمركتب

الله:رحمهالحسنإديهفكتب،العادلالإمامبصفةإديهيكتبأنالبصري

وقصد،مائلكلقوامالعادلالإمامجعلاللهأنالمؤمنينأميريااعدم

كلومفزع،مظلومكلونصفة،ضعيفكلوقوة،فاسدكلوصلاحجائر،كل

الرفيق،إبلهعلىالشفيقكالراعي،المؤمنينأميرياالعدلوالإمام،ملهوف

منويحميها،الهلكةمراتععنويذودها،المراعيأطيبلهايرتادالذي،بها

كالأب،المؤمنينأميرياالعدلوالإماموالقر.الحرأذىمنويكنها،السباع

حياته،فيلهميكتسبةكبازاويعلمهم،صغازالهميسعى،ولدهعلىالحاني

/1.9الفريدالمقد(1)
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البرةالشفيقةكالأم،المؤمنينأميرياالعدلوالإمام.مماتهبعدلهمويدخر

وتسكن،بسهرهتسهرطفلأوربته،كرفاووضعته،كرفاحملته،بولدهاالرفيقة

والإمام.بشكايتهوتغتم،بعافيتهوتفرح،أخرىوتفطمهتارةترضعه،بسكونه

ويمون،صغيرهميربي،المساكينوخازن،اليتامىوصي،المؤمنينأميرياالعدل

الجوارحتصلح،الجوارحبينكالقلب،المؤمنينأميرياالعدلوالإمام.كبيرهم

اللهبينالقائمهو،المؤمنينأميرياالعدلوالإمام،بفسادهوتفسد،بصلاحه

اللهإدىوينقاد،ويريهماللهإدىوينظر،لسمعهماللهكلاميسمع،عبادهوبين

،سيدهائتمنهكعبد!اللهملككفيما،المؤمنينأميرياتكنفلا.ويقودهم

ماله.وفرقأهلهفأفقر،العيالوشردالمالفبدد،وعيالهمالهواستحفظه

الخبائثعنبهاديزجرالحدودأنزلاللهأن،المؤمنينأميرياواعدم

،دعبادهحياةالقصاصأنزلاللهوأنايديهامنأتاهااإذفكيف،والفواحش

وقلة،بعدهوماالموت،المؤمنينأميرياواذكرالهميقتصمنقتلهماإذفكيف

الأكبر.الفزعمنبعدهولمالهفتزود،عليهوأنصارك،عندهأشياعك

(اللسانطر!)سياسلا8معاصرنموذج2+

حسينعبدالرزاق/الدكتوربقلم

يزاولهاالتياللساقطرفسياسةبحلاوةئخدغاهذيومناإلىنزللم

الاستعمارالمعاصر،ولاحفا،سابفاالقديمالاستعمارونقصد،معناالقويالغرب

يمارسهاالتيالمفضلةلعبتهويلعب،تبسملغيرنواجذهيبدياستخرابوكلاهما

تؤتيأنهانجاحهاعلىودليله،النجاحفيثقلأبكلويكررها،إتقانبكلمعنا

سية،السيالأجيالهمويوزثيدزشدبلوماسئامنهخاغدتاولذ،حينكلمعناأكلها

القنابلطريقة-علىذكئاوأسلؤيا،مسجلةأوبارزةأوفارقةعلامةلتصبح

-الأعيادبمناسبةوأفغانستانوالعراقفلسطينفيلأسرناإهداؤهايتمالتيالذكية
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أقربمرةكلفينراهاالتيوالأحلامالأوهامهذهالاسترخاءبكلنتقبلأنناوبما

بعضتحقيقمنأدنىأوقوسينقابأصبحناأنناروعنالأيمفثفي،الوريدحبلمن

مرة.كلفيعليناتجوزالتيهذهبطريقتهمعنااللعبيستمرئفإئه،أحلامنا

حسين،الشريفمعالعذبالكلامكلمكماهونهنريالسيريستخدمألم

أجزاءكلتضمالتيالقادمةالعربيةالدولةلهويزين،عليينأعلىإلىفيرفعه

والعباد؟البلاد

مكةلشريفوعذايتضمنا159سنةأكتوير24فيلهأرسلهكتابوفي

الشريف.اقترحهاالتيالبلادضمنالعربباستقلالبالاعتراف

واتفاقيةريمد()سانمؤامراتفتعقد،القلمبرييبرونناالسروفي

)بلفور(.بوعدجميعهاوتكفلبيكد()سايكس

العالميةالحربقبلالعربلتهدئةالأبيضالكتاببريطانياتستخدمألم

فمنعت،رضائناونيلإسكاثماأجلمنالمطمئنةالبنودفيهوتضع؟الثانية

بغضوالدينيةالمدنيةفلسطينسكانجميعحقوقبحفظووعدتاليهودهجرة

،عديدةتطميناتالأسودالكتاباهذفيوأعلنت،والدينالجنسعنالنظر

فيهامبالغتفاسيرعلىمبنيفبعضهاالعربمخاوفأما)قولها:ذلكمن

شهرمنالثانياليومفيجلالتهحكومةعنبالنيابةأغطيالذيالتصريحلمعنى

فلسطين.فيلليهودقوميوطنإنشاءيحبذوالذي1791سنةنوفمبر

فلسطينجعلهيالمنشودةالغايةبأنرسميةغيربياناتنشرتلأنهذلك

كما،يهوديةستصبحفلسطينإن:فيهاقيلعباراتواستعملت،برمتهايهودية

وتعلن،للتحقيققابلةغيرالآمالهذهتعتبرجلالتهفحكومة.إنكليزيةإنكلتراأن

محوالسكانأوإخضاعفيقطتفكرلموأنها،الغايةهذهمكلإلىترميلاأنها

(.العربيالوفديتخوفكما،فلسطينفيوآدابهملغتهمعلىالقضاءأو،العرب
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حاسكلمانسمعهاالتيذاتهااللسانطرفوحلاوة،نفسهالأسلوب

فكانت؟البريطانيةالسياسةصنعتهماالأمريكيةالسياسةتصنعألم،الحيس

الحرببدايةفيسكريتهاتركيزأعلىفيالحلاوةووعوداللسانطرفسياسة

الضماناتبورقةومروزامدريدبمؤتمربدءا،الثانيةالخليجبحربالمسماة

وانتهاء،م1991عامنفسهعلىالأببوشالرئيسأخذهاالتيالأمريكية

الابن،بوشووعود،الثالثةالخليجبحربسميأوماالعراقيةالأمريكيةبالحرب

أطلالها.علىنبكيوجلسنامعالمهادرستالتيالطريقوخارطة

عباسمحمودمعالفضائياتإحدىأجرتهالذياللقاءإلىأستمعكنت

بوشوعدبعدبأمريكاالثقةسكرمنصحاأنهاعترفالذي(أبومازن)بالعربي

دمائنا،سفكلهوحفل،وديارنابأموالناعليهفيهجادوالذي،لشارونالأخير

العربي:شاعرناقولقرأوكأنه،نشهدهأندونأمرناوقضى

شهوذوهمئونئشتأولاتيغتغيبئحينالأمزوئقضى

الأمريكيةللسياسةيعدلمإنه:السابقالفلسطينيالوزراءرئيسوقال

مصداقية.

فيهنحتاجالذيالوقتهوكمأدريولا،الرئيسسيادةياالنومصح

آلافمصداقيةأنلنصحؤعلىاللسانأطرافسياسةأبوابعلىالنومإلى

عشراتوضمنهاأوسلو،اتفاقيةبعدبيديهأبوعماروزنهااللاتيالصفحات

كرسيإغراءاتأماممنثوزاهباءأصبحتقدالأمريكيةالتطمينيةالخطابات

الأبيض.البيت

ومع،الأفعىجحرمنئدغنامرةمنكم؟التاريخسياسيونايقرأحفاهل

رثماالمأثور:بالقولعودةكلبعدأنفسنانمئيونحن،مرةكلفينعودذلك

.الكذوبيصدق
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عليها(ونموذجبنائها،وخصائصوأنواعها،تاريخها،)8القصة

القصة88ثانيا

تاريخها8

ملاءمة،الأكثركونهالعصور،منعصرفيسواهعلىأدبي"فنيتقذئم

عرضا،الأفضلأو،وصولأوالأسهل،استخدافاالأيسرأو،تأثيزاوالأشد

ومتطلباته.العصرلأدواتمناسئالكونهأوثماولأ،والأقرث

المحافل،فيبهوصسناشد،ثمقلهوالحافظةالروايةحيثمقذفاالشعركان

فالمقامةة،فالرسالة،الخطابةتصذرتثغ،والندواتالمجالسفيبهوئتفاخز

ومستوياتها،المتعددةبأنواعها-القصةأصبحتالحديثالعصروفي

وطرائقهاوقوالبها،الناساتجاهاتتستوعبالتيواتجاهاتها،المختلفة

ومن،النفوستأثيرفيمنلهالماةالأدبيةالأنواعتتقذئم-المتنوعةوأساليبها

الزمانوتصوير،والتطلعاتالأمانيعنوالتعبير،الاتجاهاتتكوينعلىقدرة

العصر.يلائمبماوالشخصياتوالأحداثوالمكان

آراءهمفيهاويصئون،فئقفمفيهايضعونالقصةعلىالكتابفأقبل

اثوالأحد،والمبادئوالقيمالأفكار،لتصويرساحةوغدت،واتجاهاتهم

والاطلاع،قراءتهاأسيرافغد،محكفاربطابهاالقارئربطمما،الجسام

بها،الاتصالحرارةمنليزيدمبسدةةمفثلةصورةفيإخراجهاوجاء،عليها

يعنيلاالقصةقمجاح،رائخاسوفاغداالذيالفنابهذالفزاءعلاقةويقؤي

بلسانلتعئرالتجسيدحيزإلىإخراجهايعنيواثما،كاتبهاشهرةأوشهرتها

ميدائاولتصبح،قارئتصوزأو،كاتبهخياللاحقيقةوأحداثهاشخصياتها

خلالها.منالعاملينمنلأفواج
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اللغويا!تصالتمهار
!حص

ذواتمنأصبحت،الحديثعصرنافيالقصةأنفياثنانيختلفوالا

لحملمؤفلةوغدت،الثقافيالموضوعتصذرتفقد،الأدبيالميدانفيالشأن

.عديدةإنسانيةمشكلاتومعالجة،لهاحصرأفكارلا

شاشاتعلىئشاهدأو،المذياعخلالمنئسمعأو،كتابفيئقرأولكونها

قيمهمعنوتتحذث،ومشاعرهمالناسبعواطفترتبطولأنها،الفضائيات

قضاياهفيالواقععنوتبين،وآلامهمآمالهموئصؤر،وأمجادهموتاريخهم

المهمةالوسائلمنالقصةأصبحتالبثنالتأثيراهذلكل،والاجتماعيةالسياسية

.والقناعاتالاتجاهاتوتغيير،الثقافاتوزرعالأفكار،وتصدير،الآراءتوصيلفي

وأعداءها،منافسيهاالمتنافسةالمجموعاتبهاتواجهحاذاسلاخاغدتبل

بدأتالتيوالمسلسلاتالقصصمنالضخمالحشدهذافيقدرتهاوتبدو

وأ،ثقافيةرؤيةضمنوعولمتهالعالمهذاقولبةمهمةفيالعالمجوانبتغزو

الإعلاميةالقوةوأصبحت،فكرهعلىوالسيطرةالآخر،لإكماعمبرمجةخطة

فرضاأا((.مادتهاتفرضالمسيطرة

القصلا8أنوخ

أشكالفيتتمثلالقصةأنعلىالقصصيبالشأنالمعنيينمنكثيريتفق

والرواية.،والقصة،القصيرةالقصةهي:،ثلاثة

أكثرأصبحاوالرواية،القصيرةالقصةأعني،والثالثالأولالاسمينولعل

استخدامهما،ترددلكثرةةالنوعينهذينعلىمقتصزاحديثناوسيكون،إطلافا

قصص.منالكئابينتجهماعلىعلمينأصبحاولكونهما

.(168ا-61ص:والفنالموضوعبين)القابةكابناانظر(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
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،صفحاتبضععنحجمهايزيدلاالتيالقصةتلكهيالقصيرةفالقصة

القصةعدامافكل،والطويلالمتوسطحجميهفيذلكعلىزادماوالرواية

التسمية.حيثمنالروايةميدانفيداخلأغداالقصيرة

،جذاأوقصيرة،قصيرة)قصةمن:نسمعهاالتيالأسماءكثرةيعنيناولا

الطوليقفلاإذ،الفنيالجانبيعنينامابمقدار(ورواية،وقصة،أقصوصةأو

مناللقطاتوتلك،قصةيعنيلاالروايةفاختصار،التسمياتلهذهسنذاوحده

هي،اسمأيتحتفالقصة،قصيرةقصةحالبأيتعنيلااليسيرةالسطور

حجمها.كانأئاالفنيةالقصصيةالعناصرفيهاتكتملالتيتلك

الإنسانأنفيهشكلافمما،البشريةبتاريخيرتبطالقصةنشوءوتاريخ

ومجتمعهقبيلتهوأبناء،وأحفادهلأولادهسابقيهوحكايات،حكاياتهيحكيبدأ

الإنسانية،بالحياةمرتبطالشفويفالقص،الأرضعلىالحياةبدأتأنمنذ

العربيأدبنافينعيدهافإنناالفنيةالقصةقصدنااإذلكننا،الشفويوبالتعبير

وقوة،إحكامهاوشدة،بيانهابروعةالعربيةاللغةفيهسادتالذيالعصرإلى

كالشعر،الشأنذواتمنتكنلمولكنها،الجاهليالعصرفيوذلك،أسرها

يقصالكريمالقرآنوبدأ،الإسلامجاءوعندما،الأسنىالمقامللشعركانفقد

إبليس،إغواءوقصص،أقوامهممعالأنبياءقصصفبدأت،القصصأحسن

تصوير،برائع،والأفهامالمسامعتجولالغابرةالأممقصصمنوردوما

وتبعهاوالتصوير،الأداءروعةفيغايةموجزةقميةوأساليب،عبارةوجميل

الفنهذالوجودمفدذلككل،النبويةوالسيرة،النبويالحديثفيوردما

علىوردوما،والطفيليين،البخلاءوقصص،المقامةفينجدهالذيالقصصي

وغيرها.،الحيوانلسان

عنالتعبيرفيوشملت،واسغانهوضاالقصةنهضتالحديثالعصروفي

واستطاعت،وعامهالخاصهاواتسعت،ودقيقهابحفهاوحاجاتهمالناسشؤون
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!م!اتمهار

وصغيرها،وأفيهاوقارئها،وأدناهاأعلاهاالمجتمعشرائحكلإلىتصلأن

وغدا،تمثيلهاطريقعنالتشخيصميدانإلىخروجهانتيجة،وكبيرها

متعة.كلتفوقتسليةومشاهدتها،فنكلأيفوقتأثيرها

نقول:فإننا،القصيرةللقصةنرتضيهتعريفإلىنخلصأنأردنامااواذ

أسلوبفي،نهايتهإلىأولهيفضي،مترابطواحدنسيجخيطمنشبكةهي

الحدثتشكيلعلىقادروكاتب،متمكنتصويريوفن،الأداءمحكمشاعري

تضيءثمويربلحظةوالخروج،واتقانلإحكامالشخصيةوتصوير،وروعةبدقة

قارئها.علىوالسحرالخلابةمنجؤاوتضفي،والزمانالمكان

8القصيرةللقصلاالفنيالبناءخصائص

الآتي:فيتتشكل،بنائيةخصائصمجموعةالقصيرةالقصةتحكم

والمنطلقة،والمغزىوالحدثالفكرةوحدةفيالمتمثلةالكليةالوحدةا-

،الفقرةفيالمنسربةوالجملة،بالجملةالمرتبطاللفظحيث،القصوحدةمن

سياقفيحدث،الفقراتسائريجمعالذيالواحدللسياقالخاضعةوالفقرة

فإن،النسيجخيطببدايةالقصةفيالأولىللكلمةمثلناافإذكلي،ذوأثرواحد

بوحدةنعنيولا،واحدةومادة،واحدبشكل،واحدخيطيربطهبأجمعهالسياق

فقنغامسلسلأتتابغاالمتتابعالحدثرؤيةنعنيوانفاالتعبير،وحدة،القص

الحدثبوحدةكذلكوقالوا،الانطباعبوحدةالئفادقالهناومن،ومترابطا

منالحدثيجريالتيالأساسوالفكرة،مركزيتهيفقدلاحتىيتشنبلاالذي

!طقيالذيالإشعاعمركزهيبل،دائرتهاومركز،القصةبؤرةفهي،خلالها

.الدائرةأجزاءجميععلىبأضوائه

vqv



اللغويا!تصالتمهار!!
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شائبةكلمنالخالصةوالعبارةالموجز،الأسلوبوالتركيز:التكثيف2-

التكثيفمتطفباتمنهذاكانوان،العنوانهذامنللذهنيتبادرهوما

والتركيزفالتكثيف،وأجمع،وأوسع،وأعمأشملالمصطلحاهذأنإلأ،والتركيز

منها:،عذةأموزاالكاتبعلىيفرضان

فإنهناومنيحتاجها،التياللبناتعلىالمعتمدالمكيناللفطيالبناء10

ولا،الخللدواعيمنالبناءيخدملاالذيوالسرد،الحشووالتطويل

إليه.بالقصةحاجة

وقوئا.فغالأأثزاتحدثالتيوالمركزةالمسئطةالمشغةالفكرة.ب

الشخصياتواختزال،والمكانالزمانواختصارالشعورتكثيف.ب

وعدم،الحدثحولهايدورالتيالمركزيةالشخصيةعلىوالتركيز

ولادةإلىئفضيوتشعباتمضائقودخول،تفزعاتفيالضياع

القصيرةالقصةئعطيالتيالخصائصمنذلككل،أخرىأحداث

والتكثيف.التركيزصفة

يحتاج:الإبداعيةوأساليبها،الفنيةوطرائقهاللقصةالفنيالبناء3-

معثنة،فكرةعلىالوقوفولكن،ومهمشيقموضوععلىللوقوعالقصةبناء

فإنهناومن،مؤئرةقميةقصةلصياغةيكفيلا،مهمحدثعلىالاطلاعأو

بناءفيالنجاحللكاتبتتيحوأسسقواعدمجموعةعلىيعتمدالفئيالسبك

)1(.الذيوعوللقصة،الجودةللبناءوئتيح،قضته
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تخ!!اتمهار

قصصي8نموذج

محارببنمسالم

منكلوجهفيئوتدالتيالساخرةالابتسامةتلكسببعنكثيزاأتساءل

الاسم؟بهذايدعوني

ثم،مصباحيأضيء،ليلكحاطبوأعود،أسماءمنغابةفيوأغيب

بنحنظلة،الشريدبنطريد،سهلبنصعب،جبلبنجندل:أماميأنثرها

فهذه،اسمييوحيهأكثرمماالغرابةمنفيهاأسماؤهنالنساءحتى،مرة

.وضاحبنتقبيحةوثالثة،حنشبنتحيةوتلك،اليعسوببنتقرادة

هذهمنألاقيهماصاحئهلاقىالأسماءمناسفاأنأتصورفلاذلكومع

ألسنتهم.علىاسميولادةبمجردالشفاهعلىتترعرعالتيالساخرةالابتسامات

أعرفحتىحئاةأبيلوكانأتمنىكنت،السخريةهذهسببعنبحثت

كنتولكني،السنكبارإلى،عدتأوراقهكلفيبحثت،التسميةهذهسببمنه

ذاته.السخريةبجدارمرةكلفيأصطدئم

المزعج،الفخئراللغزهذاليلتحلأأبي،ياواحدليومحياتكأتمنىكم

فأرادالبلاغةبديعفيالمختصينمنكانأنهأم،السلاموأرادالحربملأيكون

كليفكرفييكنلمأنهأمبي؟الرفقفأرادالنحيلجسميرأىأنهأم؟المطابقة

الذيهوالنفوسدائرةموظفأولعله"كلالأقاربأحدأوتجذيالأمور؟ويكونتلك

اسمي؟اختيارتولى

المزمومةالشفاهوكانتبي،السخريةئؤخبمالموضوعهذافيالبحثكان

لتعطلتاسمهسببعنيبحثعاشواحدكلأأنلو:تقولالمكفهزةوالوجوه

قلتيبلايعيشونأصحابهافإنذلكومعاشمكمنأسوأأسماءفهناك،الحياة
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!ى

لهاأصبحالكلابحتىأكثر،لاللمعرفةأداةمجردالأسماءهذهإنثم،أرقأو

بها.أصحابهاليعرقهاأسماءة

ولكن،معهمصداميآشتصذفيكنت،الساخرينهؤلاءببعضاصطدمت

ليل!فيكأشباحعينيأمامتتراقصقتظلاللاذعةوتعليقاتهغالساخرةؤجوقفم

السواد.حالكة

بانفعالاتك.تمحوهلنهوالواقعفالواقع،واقعئاكن:أحدهمليقال

دائرةإلىاذهب،المشكلةهذهمنواخلصق،اسمكغئرثابئ:ليوقال

معاناتك.وثمتهي،يريحكآخراسمإلىوبدثةالنفوسسجل

بتبديلإنك،نعم،خيانةفهذه،ذلكتفعلأنإياكآخرقائلأ:ويصرخ

البرهوأهذاالمتدخلونويتدخل،سفاكبهاسفائغئزإذ،أباكتخوناسمك

لمالعصر؟لهذاالمسجلةالعلامةأصبحالذيهوالعقوقأم،وفاتهمبعدبالآباء

والمنقذالمنتظر،الدواءهيالغائبةالفكرةهذهكانتفقد،رغائهملكلأستمع

.انتظارهفيكنتالذيالأعظم

يزرعمدوئااسفالأختارةالتراجمكتببيننفسيودقمت،البيتإلىعدت

الضباب،نطقهقبلالساخرةالوجوههذهويزلزل،والمفاصلالقلوبفيالرعب

طيورسربوكأنهاوتصعدثمزلأصابعي،المتشابهةالأسماءلكثرةعينييغشي

الجبل.أعلىإلىيصعدثمالبحر،سطحإلىينزل

عظيم،أوأوكريمأوفضيلجميلمعنىلهاسمكلعنديخفققلبيكان

،والدويالصيتمنمالهوالهيبةالروعةمنلهاسمعندإصبعييقفوفجأة

وتزدادالساحر،علىالسحرينقلبأنمنلخي!النظرصرفتولكني

ويقف؟اتبالذالزمناهذوفيالاسمابهذئسمىأنلمثلييحقفهل،السخرية
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إمساكبهوأمسكت،غيرههولاإنه،أنيقرشيقاسمعندأخرىمرةإصبعي

.بالبشرىوالمنتظر،بالوعدوالموعود،بالرغيفالجائع

وسهولة،يسربكلالشفاهتلفظهأنيقامهذباسممنياله،عاهدإنه

اسمكسأغيرأعقكأوأخونكولن،أبيياالعهدمعنىيحملاسمنعم،عاهد

مكانتهعلىوحرصك،لولدكفمحبتك،منيتغضبلنأنكأعلم،مجاهدإلى

ابنكمنيسخركيفورأيتحئاولوكنتتغضبأنمنيمنعانكالناسبين

ذلك.علىعاهدنيأبي؟ياتغضبأوتعتب..لنها،خطتيبصوابلاقتنعنت

الثبوتيةالأوراقكلمعيواصطحبت،اللاحقاليومصباحنفسيجهزت

تأفف،دونالإجراءاتكلأعملتالنفوسسجلدائرةإلىوتوجهت،الشهودحتى

عليهامقبلأكنتلكنيآخر،لهاوليسأؤللهاالتيهذهمنأتضجرأنفعادتي

مزةاسمكتغيربألافيهتتعفد،وتعهدطلبتقديممن،أدائهاعلىحريضا

،وتوقيعاتوأختامطوابعمنإليهأحتاجماوأكملت،الأسبابكانتمهماأخرى

ودفعتللصندوقتوجهتبعدها،العامالمديرتوقيععشرالثالثرقمهاكان

.الواحدةالساعةغذاموعدكوقالوا:،الرسوم

سيملأالذيالقادموليديانتظارفيوأناضلوعيبينمنيخرجقلبييكاد

أكاد،الجديدةشهادتيسأتسلملحظاتبعد،والطمأنينةبالأمنحياتيعليئ

.الفرحمنأطير

هذا.بعدأو،هذابعدلعلهها..،اسمييصلالآن،يعلومنادئابدأالموظفصوت

(.مجاهدبنمعاهد)13رقم

بذلا،معاهذاولستعاهدأنا؟خاننيقدالسمعأنأمأخطأ؟قدأيكون

001ماخطأهناكيكونأن

وتطلعت،يديفيأسقط،هومعاهداذفإ،الاسمفينظرت،شهادتيأخذت

الجديد.اسميتجلداللاهبةكالسياطالساخرةبالابتساماتافإذ،حولي
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الصياغةوالاتجاهات،الانواعوتعريفها،تاريخها،)8الرواية.

روايتن(فيمقارنةالفنية،

يلا8لرواا8لثاكا

تاريخها.

والميل،وحكايتهاروايتهاواعادة،بالقصصوالاستمتاعالاستماعيعد

الأحداثمعرفةومحاولةالبحثوكأنالغرائز،مألوفمنوتأليفهاقصهاإلى

،فطريميلالمشاهدمنالحياةهذهفيويجريجرىماومشاهدةوالأخبار،

،الحدث:لنعرفتدفعناالتيالدوافعمنأيضاهوالاستطلاعح!ثولعلأ

إليها.انتهىالتيوالنهاية،الأفعالوردود،بهقامومن،وطبيعته

يتمالتيالوسيلةهما،حيثالإنسانيالاجتماعيمثلانوالروايةوالقص

الماضيعنفالحديث،والمسامرةوالحديثوالأخبار،المعلوماتنقلعبرها

وأفعالهم،سيرهمكروذ،ادوالأجدبالآباءوالافتخار،اثهوأحدوشخصياته

فييشغلهمكانمماوالتقاليدوالعادات،والاجتماعوالأديانالتاريخوقصة

قصة.لهالحياةهذهفيشيءفكل،ولهوهموسمرهم،واجتماعاتهملقاءاتهم

تجدفقلماولذلك،وثقافاتهمالشعوبحضاراتمنيتجزألاجزءوالقصة

القصصي.التراثمنرصيذايملكلاالأرضوجهعلىالشعوبمنشعئا

الفنخلؤمنوالإسلاميالعربيالتراثإن:يقولمننجدكلهاهذومع

يجدهأنيمكنمااهذ،القصصيوالفنالقصةيعرفوالموانهم،القصصي

وجهوعلى،بالإسلامالخاصالجزءفيالبريطانيةالمعارفدائرةعلىالمطلع

التمثيلي،الأدبأنتذكر:فالموسوعة،بالأدبيتعلقالذيالجانبفيالخصوص

هذاعلىوتابعها،الإسلامفيوالممنوعةالمحرمةالفنونمنالقصصوأدب

2.لأ
حمه



!م!اتمهار

أنسبققدفذلك،الدفاعبصددولسنا،أدبناومؤرخيكتابنابعضالرأي

ومن،والافتراءالمغالطةمنكثيرفيهءالادعااهذولكن،سابقكتابفيدحضناه

وما،القدممنذبالقصةاهتمواقدالعربأنيجذوالمعارفالتاريخكتبإلىيعذ

وبرهاندليلأنصعإلأالشريفوالحديث،الكريمالقرآنفيالواردةالقصص

بالقصةالاهتماممنالعربيالأدبفيوجدناوقد،المتهافتةالآراءهذهعلىللرد

،المعريالعلاءلأبيالغفرانورسالة،كالمقامات،القصصيبتكرونجعلهمما

طفيل،لابنيقظانبنوحي،الأندلسيشهيدلابنوالزوابعالتوابعورسالة

قصصمثل:،الدخيلالقصصترجمةإلىاهتمامهمامتدكماكثير،ذلكوغير

بنسهلفعلكما،غرارهاعلىقصضاوأئفوا،وليلةليلةوألف،ودمنةكليلة

واشتد،والشاحجالصاهلفيالمعريوأبوالعلاء،وعفراءثعلةقصتهفيهارون

عبدبنأبانفعلكما،شعزانظمهبعضهمإنحتى،القصصابهذتأثرهم

ودمنة.كليلةنظمفياللاحقيالحميد

المكتوبالعربيالقصصتأثيرمدىعلىالمقارنالأدبكتبلرأيناوتشهد

:هلالغنيميمحمدد.يقول،العالميةالآدابمنكثيرفيبالعربيةوالمترجم

الشطارقصصفيالعربيةالمقاماتأثرتكيفآخرمجالفيشرحنا)وقد

قصصنشأةإلىذلكأدىوقد،بالإسبانيةتأثرتالتيالفرنسيةثم،الإسبانية

،لوساجالفرنسيللكاتببلا"جيل"كقصة،الفرنسيالأدبفيوالتقاليداتالعاد

التيالاجتماعيةالقضاياقصصفيبدورهاوالتقاليدالعاداتقصصأثرتثغ

للمقاماتفكان،الفنيالقصةمعنىفيالعالميةالحديثةالقصةبواكيرمنكانت

)1((.العالميةالقصةنهضةمباشرفيوغيرمباشرتأثيرالعربية

.اصه:المقارنالتطبيقيالنقدفي(1)

لأ.لأ



اللغويا!تصالتمهار!! !ى

الغربفيالقصصيالفنعليهااعتمدالتيالقاعدةأنيبينالنصفهذا

علىغيرهعلىالعربيالأدبتأثيريقتصرولم،إسلاميةعربيةقاعدةهيإنما

طفيللابنيقظانبنحيقصةلكذمن،عديدةأمثلةفهناك،المقاماتقصص

التوابعوأثر،لهماسنعرضديفواللتينلدانييلكروزوروبنسونقصةفيوأثرها

التتبعبصددولسنا،الإيطاليانتيلدالكوميديافيالغفرانورسالةوالزوابع

أوردناهاةوأمثلةنماذجهيوانما،مستقلةدراسةإلىيحتاجذلكلأنالدقيقة

نظرلما.صحةعلىتدليلأ

الروايلا8تعريف

،والمكانالزمانفيممتدة،الفصولمتعددةالعناصر،مكتملةقصةهي

حدثضمنتسير،ودوافعهمسلوكهموتتئع،أغوارهموتسبر،الأشخاصتتعمق

الإنسانية،المواقفتعالجغالبهافيوهي،فرعيةأحداثمنهيتفرع،ضخم

والأحداث،الشعوبحياةعنتتحدثالتيتلكهيالرواياتأشهرفإنولذلك

أنلهابل،ذلكعلىاقتصرتأنهاهذاقولنايعنيولا،بهامزتالتيالعظيمة

الرواية.خواصتمتلكأنلهافذراإذالفرديةالشؤونحتىتعالج

8والالخاهاتالانوخ

والاجتماعية،،والتاريخية،الدينيةالرواية):فمنها،عديدةأنواعللرواية

يقصدهالذيلاتجاههاتبعالروايةنوعأنفيشكولا(والعلمية،والسياسية

.الحدثفيهويصب،الكاتب

وأ،الإيمانقضاياأو،الدينيةالمرءشؤونتعالجقد:الدينيةفالرواية

والرسل.كالأنبياء،الدينيةالشخصيات

4.لأ

!ه



تخ!!اتمهار

العظيمةالتاريخيةالأحداثتخليدضمنتسير:التاريخيةوالرواية

أبطالها.وسير،وقادتها،وانتصاراتها،فتوحاتهامن:،للأمة

وقضايا،وأسرتهمجتمعهفيالإنسانشؤونتعالج:الاجتماعيةوالرواية

ذلك.وغير،والمال،والوظيفة،والمرأةوالتعليم،والإرث،والطلاقالحب

التحرير،حركاتعنالحديثإثارةإلىتتجه:السياسيةوالرواية

فلكوتدورفي،والمستبدينالطغاةمنوالتخلصالمستعمر،وجهفيوالوقوف

بذلك.المتعلقةوالأفكار،والأحزاب،السياسيةالحركات

فيها،الظاهروالتقدم،العلومعنللحديثفتتجه:العلميةالروايةأما

أعماقفيوالغوص،الفضاءوغزووالتطوير،الابتكارعلىالإنسانقدراتوعن

العلمية.والمكتشفاتالبحار،

الفنيلا8الصياغلا

والإيجاز،الدقةفيالمتمثلةالفنيةأدواتهالهاالقصيرةالقصةكانتاإذ

والتكرار،الإطنابتستوعبوهي،وأشرحأوضحالروايةفإنوالترميز،والتلميح

لاالروايةأنهذاقولنايعنيولا،واضخاالصياغةأسلوييبينالفرقيجعلمما

منمهفاجانئافقدتوالأ،ذلكتعتمدأنعليهابل،المتأئقالفنيالصوغتعتمد

التركيزخاصيةأننعنيولفنا،والإمتاعيةوالإبداعيةالفنيةقدرتهاجوانب

نوضحأنونستطيع.الروايةفيمنهاالقصيرةالقصةوأظهرفيأقوىوالتكثيف

الآتي:فيالفروقهذه

فيبينما،والمكانالزمانفيمحدودالقصيرةالقصةفيالحدث-ا

.ومتفرعممتدالرواية

وأفكرةتكونوقد،العددمحدودةالقصيرةالقصةفيالشخصية2-

عبورإلىتعدادهافيتصلقدالروايةفيالشخصيةبينما،موضوغا

فيها.مختلفةأجيال

ه.لأ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

والشرحالتطويليقابله،القصيرةالقصةج!والتركيزالتكثيف3-

الرواية.جؤوالتفصيلىوالتفريع

الحدثامتدادأوفيوالقصر،الطولفيالحجمعندالفروقتقفلا4-

فيأيضاالضرقيكمنوانما،وقلتهاالشخصياتتعددأو،وانكماشه

علىواضخااعتماذاتمتمدالقصيرةالقصةحيث،الفنيةالصياغة

إلىالإيحائيةقدرتهافيبهاتصلالتيالراقيةالفنيةالصياغة

الروايةاتصافعدم،آنفاقلناكمايعنيلاوهذا،الشاعريالأسلوب

للأحداثالروايةقيالتناولسعةولكن،المتقنالأدبيبالأسلوب

ئعرضأنإلىيؤدي،ومكانةوثقافةومكائازمائالمختلفةاوالشخصيات

فنالقصيرةالقصةفكأن،الجميعمفاهيممنقريبواضحبأسلوب

للعامة.فنوالروايةللخاصة

الرواثيةوالكتابة،فيهاوالنجاحالروايةكتابةهوكيفيةهنايهمناوالذي

عن،أوذكرياتهعنبهيتحدثحديثاكبمنكلفليس،ومهاراتهأدواتهلهفن

النجاحأدواتفإنولذلك،الفنهذافينجاخاذلكيعنيفلا،لهحصلتواقعة

الآتي:فيتكمن

الفن.هذابابيلجمنكلبهايتمتعأنيجبالتيالقصصيةالموهبةأ-

.ونقده،وتاريخه،الفنهذاوفنيةبأصولالعلم2-

والسياسة.،والتاريخ،والأدب،اللغةفي:المعمقةالواسعةالثقافة3-

والتعليل،،التحليلعلىوالقدرة،الدقيقوالفكر،الخصبالخيال4-

.الحياةأغوارلسبرالعميقوالتأمل،والاستنتاجوالاستنباط

رأىمنفليس،الشاهدأوالرائيمعرفةوالوقائعالواقعمعرفة5-

الحضورعنينوبإذ،الروائيةالأنواعكلهذايعنيولا،سمعكمن

والأحاسيس،المشاعربكلجوالروايةفيالعيشوالتجربةوالمشاهدة

6.لأ
!ه



تخ!!اتمهار

والتعمقالتاريخقراءةفإن،القديمةالتاريخيةالروايةيكتبفمن

الحوادثتمثلعلىيساعدذلككلأجوائهفيوالحياة،حوادثهفي

.والشخصيات

،سرديخيالمجردالروايةفليست،والمراجعالمصادرإلىالحاجة6-

فكتب،الأحداثوسيرالحقائقلمعرفةمصادرإلىكاتبهايحتاجوانما

فييكتبلمنمهمةالتراجموكتب،التاريخيةللروايةضرورةالتاريخ

للمؤلفةمفيدوغيرهاوالطبالاجتماعوكتب،والشخصياتالشير

.والأحداثالأشياءتوصيففيدقيفايكونكي

7.لأ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

روايتن8فيمقارنة

طفيلىلابنيقطانبن)حيهي:،القديمالعربيالأدبمنرواية:الأولى.

(.الأندلسي

ديفو(.لدانيالكروزو)روينسونهي:،الإنجليزيالأدبمنرواية:الثانية.

عشرالثانيأي،الهجريالسابعالقرنفييقظانبنحيقصةظهرت

ستةإلىتصلطويلةبفترةبعدهاكروزوروبنسونقصةظهرتبينما،الميلادي

الذيالزمنيالسبقأهميةمعوهنا،الميلاديعشرالثامنالقرنفيأيقرون

كاناإذإلأللمقارنةكأساسيقفلافإنه،الأدبيةالمقارناتفيالأساسيعد

تبيانأجلومن،والحدثوالشخصياتوالسردالأفكاروتأثيرفيتأثرهناك

وبناءهماالروايتينأحداثصورةالقارئليتبينللقصتينةملخضانوردذلك

بنحيقصةتأثيرحقيقةعنالنقادآراءبعضعرضإلىنخلصثم،الفني

كروزو.روبنسونروايةفييقظان

شخصيةوهيالقصةبطلحوليدور"يقظانبنحي"قصةموضوع

وقدواق"الواق"المؤلفسماهاالتيالنائيةالهندجزرمنجزيرةفينشأطفل

الطفلهذاكانوقد،يرعيانهأبويندونمنالجزيرةتلكفيالطفلهذانشأ

كانالذيأخيهاعنسزاشرعئازواخاتزوجتأثهاإذ،الملوكأحدلأختابئا

بهتصنعفيماالحيرةأصابتها،بمولودهاحملتفلما،الزواجلهذامعارضا

وأحكمت،فيهوضعتهبتابوتأتت،الحياةإلىالطفلخرجوعندما،ميلادهعند

حيث،النائيةالجزيرةتلكشاطئإلىالأمواجقمقلتهالبحر،فيوألقته،إغلاقه

المفقود.رضيعهاحسبتهإذ،وارضاعهبرعايتهظبيةتعهدت

8.لأ
!ه



تخ!!اتمهار

منوبينبينهالفوارقبعضولاحظ،يافغاقادزاوأصبح،الطفلاهذكبر

حياتهوطريقة،سحنتهوتفاصيل،وشكلهقامتهفييختلففهويكاد،يعايشهم

.الجزيرةفيالحياةتشاركهالتيالحيواناتعن

المجتمعفيالإنسانحياةيعيشوأخذ،وعقلهفكرهلإعمالبدأوهنا

حرالجومنتأثيرمنيحميهلهبيتبناءفيفأخذ،الواحدالفردذيالإنساني

،حبوبمن:،أصنافهبمختلفالنباتزراعةفيوشرع،وعواصفومطروبرد

للباسبحاجتهوشعر،ليعيشةوالحيواناتالطيوراصطيادفيأخذكما،وفواكه

ليكسونفسه.يصطادهاةالتيالحيواناتجلودمنفاستفاد،جسدهوستر

ذلكوكان،الخلقةفييشبههشخصلهظهرحتىالحالهذاعلىوظلأ

المدنعنويبتعد،للعبادةليخلوبنفسهةالجزيرةدخلقدمتصوفاالرجل

العابدهذافالتقىآسال""يدعىوكان،البشريةالحياةواضطراب،وصخبها

المدينةفيالبشريالمجتمعإلىذلكبعدونقله،الدينفعلمه،يقظانبنبحي

بينقضاهاعافاوثلاثينخمسةمدةعنهابعيذايقظانبنحيعاشالتي

.الجزيرةفيوالحيواناتالوحوش

.الإنجليزيالقصصمنديفولدانيالكروزو،"روبنسونرواية:الثانية.

علىمسافزاكان"كروزوروبنسون"اسمهبحارحكايةالروايةهذهتروي

البحرية،السواحلبعضإلىرحلةفيالبحارةمنمجموعةمعسفينةظهر

وثارتالبحر،اشتدالإبحار،منأيافارحلتهموامتدتالبحر،تعمقواأنبعد

ثغ،تتأرجحالسفينةوبدأتالبحر،أمواجوارتفعت،الشديدةالعواصف

أجزاءبعضتحطمإلىأدىمما،قويةلعاصفةنتيجةعنيفةبأمواجارتطمت

أدىما،عاتيةبموجةاصطدملكنه،للنجاةقارئاالبحارةفاستقل،السفينة

إلىالموجةنقلتهالذيكروزوروبنسون"باستثناءالركابجميعغرقإلى

9.لأ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

مليئةجزيرةفيوحيذانفسهوجداستيقظأنوبعد،عليهمغشئاالبحرشاطئ

يملكولاوهووحيدسيصنعهفيمايفكرفبدأ،الكاسرةوالوحوشبالحيوانات

فهوفي،وجسدهروحهعلىالمحافظةمنبدلافكان،نفسهعنبهيدافعشيئا

هذهمواجهةمنمفرولا،أنيسدونيعيشالبشرمنالخاليةالجزيرةهذه

بهأبحرصغيزاقارئاصنعثمومن،لنفسهكوخايبنيفبدأ،الجديدةالحياة

فأحضر،عليهاتبقىممايحتاجهماكلمنهاوجلب،المحطمةالسفينةإلى

وبعض،وبندقيةفأشاوأحضر،الكتبوبعض،الأطعمةبعضكبيرصندوقفي

بعضوتربية،الحبوببعضزراعةفيشرعكوخهبنىأنوبعد،الأخشاب

ثيابهويصنع،لحومهامنليأكلةوالحيواناتالطيوريصطادوصار،الحيوانات

وهويحاول،البسيطةحياتهواستمرت،ذلكعلىومضى،وأوبارهاأصوافهامن

طعامه،لطهيالقدوربعضيصنعثم،لكوخهضوءالهفيصنع،معهايتأقلمأن

أثرهاواقتفى،فتبعها،إنسانلقدمأثزامايوفارأىحتىكذلكحالهوظلت

الفارينالزنوجأحديطاردوننزلوالجزيرةقدالبحارةبعضأنأدركحتى

هذاحياةكروزوروبنسونوأنقذ،منهمأفلتلكنه،بهوالإمساكعنهللبحث

اتذمزتحتى،طويلةمدةمغاوعاشا،والرعايةبالتربيةوتعهده،الزنجي

أنهمإلأ،الركابمساعدةكروزوروبنسونوعرض،أصحابهاضلأسفينةيوم

بعدها،اصطلحا،الطرفينبينمعركةالأمربادئفيفقامت،ذلكفيشكوا

عنهغابأنبعد،موطنهإلىكروزوبروبنسونوعادوا،جميغاالسفينةفركبوا

فيأعتمد،نائيةجزيرةفيمنعزلةحياةعاشوقد،عافاوعشرينثمانيةمدة

طيورمنتحويهوما،الجزيرةهذهفيينبتماعلىللحياةالضروريةحاجاته

يصطادها.أويربيهاكانوحيوانات

يلي:مايلحظالموجزالعرضهذاخلالمنللروايتينالقارئولعل

الأ0
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تخ!!اتمهار

مكانفيوجدإنسانهوقصةواحدموضوعحولتدورانالروايتان-ا

البشر.بنيعنبعيد،منعزل

واحد.للروايتينالمكان2-

السفينة.وهيواحدةللجزيرةللوصولالوسيلة3-

والزراعةالبيتبناءمنالروايتينفيمتفقةوأخطارهاالحياةمواجهة4-

فهناكالفنيالبناءفيأما،الموضوعفياهذ،واللباسالقدوروصنع

منها:نذكر،أيضامتشابهةخصائص

الواقعية.المدرسةخصائصبعضفيهما-ا

صةوبخا،لمنولوجواأ،الوعيرلتيايسمىوماأخلياالدربالحواتتسمان-3

والصعويات.حداثالأجهةموافيالبطلينتفكيرفي

الشخصياتمنوليست،متطورةناميةالروايتينفيالشخصية3-

لتة.الثا

كروزوروبنسونروايةمؤلفأنإلىالإنجليزيالأدبنقادبعضويذهب

صاحبهااستطاعفرديةإنسانيةلمغامرةواقعيةصورةلنايقدمأناستطاع

نظريةالكاتبلناقدموبذلك،الجديدةالبيئةمعنفسهيكيفأنبقدراته

الواحد.الفردذيللمجتمعاقتصادية

أسلوبعلىالنقادبعضيرىكماقامتفقديقظانبنحيروايةأما

اللهأودعهـاالتيالقدرةتلكتوضحوهي،والعظةالعبرةمنهالهدف،رمزي

تباركاللهسخرهمماالاستفادةفيالعقديةالقوةهذهواستخدام،الإنسانفي

بنحيروايةمؤلفطفيلابنذكرهماهذاويؤكد،وخدمته،ل!نسانوتعالى

وذكرى،الألبابلأوليعبرةقصصهمففي:فيقول،قصتهمقدمةفييقظان

الرئيسالهدفإلىبذلكوهويشير،وهوشهيدالسمعألقىأوقلبلهكانلمن

القصة.من

YV



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

يقظانبنحيطفولةحيث:منالشخصيةفيالخلافبعضتجدوقد

كروزوروبنسونورجولة،والتعلموالتجريبالمشاهدةعلىأفعالهاتبنيالتي

.الظروفمواجهةفيمسبقةبمعرفةتتمتعالتي

يغصذلمكروزوروبنسونشخصيةالتحويرفيفيالفرقهذاأنفيشكولا

بنحيقصةأنالمعروفومن.والأحداثالموضوعفيالواضحةالمشابهةعلى

وقد،والألمانية،والإنجليزية،كاللاتينية:اللغاتمنكثيرإلىترجمتقديقظان

عاموثالثة،ام686عامأخرىوتبعتها،ام674عاملهاالأولىالترجمةظهرت

وعشرينلإحدىكروزوروبنسونقصةظهورقبللهاترجمةآخرفكانتم8517

أنيمكنلاالروايتينبينالكبيرالتشابههذاأنعلىلنايؤكدهذاوكل،سنة

تأثرفيديفوقددانيالإن:والجزمالتأكيدوجهعلىنقولوانما،مصادفةيتم

(يقظانبنحي"روايتهفيطفيلابنالعربيبالكاتبكروزوروبنسونروايته

الأ2
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!م!اتمهار

المسرحية88رابعا

عليها(ونموذج،وأنواعها،وعناصرها،تعريفها)

عشرالتاسعالقرنأواخرمعالعربيأدبناوازدهرفينماأدبينوع

وسليم،النقاشمارونمثل:،المسرحيةكئابمنالعديدظهرحيث،الميلادي

الكتابهؤلاءكتبهماغالبكانوان،أبيضوجورج،القبانيوأبوخليل،النقاش

والإنجليزية.الفرنسيةعنمعزبةمسرحياتكانإنمامسرحياتمن

شوقيأحمدكتابةمعالظهورفيالعربيةالمسرحياتكتابةوبدأت

تاريخنامنأخذتالتيالأخرىمسرحياتهثغ(كليوباترةمصرع)مسرحيته

مختلففيالمسرحيةكئابتعذدثغ،وأفكارهاموضوعاتهاوالإسلاميالعربي

العربية.بلادنا

المسرحيلا8تعريف

((أومتخئل)1متحفقدثلحاالناسمنطائفةتمثيل)بأئهاالزياتيعرفها

لئمثللمحتبكونهاا!دبقمونمنغيرهامنالمسرحيةيميزماأهمفإنولذلك

يحضرها.لجمهور

المسرحيلا8عناصرأهم

(والحدثوالصراعالحوار)

خيمتها،فهوعمود،عليهتقوملأنهاةالمسرحيةعناصرأهمهوالحوار:

،)فليسبتمثيلهايقومونالذينا!شخاصبينحوارشكلعلىلمحتبهيإذ

وعلاقتهموطبائعهابالشخصياتويعرقما،الأحداثيقصراوأومؤلفهناك

.562ص:للزياتالأدبأصولفي(1)

صع



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

بنفسهاالشخصياتتكشفوانما،مثلأالروايةفينشاهدكما،ببعضبعضهم

خلالمنلينموالحدث،بينهاوتتحاورفيما،)1((فيهايجريومانفسهاعن

،والصراع،الحدثالحوار:هذافييتمثلأنويجب،والمواقفالحوارذلك

تعبيزاالموقفعنيعبربحيث،المخلغيرالإيجازمواصفاتهومن.والشخصية

معبرةالحوارلغةتكونوأن،الفكريةوقدراتهاطبيعتهافيالشخصيةوعن،تافا

القبول.صدقإلىيؤديالتعبيرفصدق،دعائيةأو،خطابيةدونالحدثعن

8الصرخ

المسرحيةشخصياتسلوكخلالمنالمسرحيةفيالصراعينشأ

هوما،والتصادموالاختلاف،والتعارضفالتوافق،وحاجاتهموتطلعاتهم

والطبقي،،الاجتماعي:فمنها،عديدةأشكاللهوالصراع،بالصراععنهيعبر

سي.والسيا،والفكري

السابقة،الأشكالفيالشخصياتصراعوهوخارجي:ضربانوالصراع

ذاتها.الشخصيةمعاناةفييتمثلالذيداخليوصراع

8ثا!ك

يقومالمسرحيةفبناء،أوفكرةحدثعلىأدبيعملوكلالمسرحيةتقوم

أحوالها.جميعفيالإنسانيةالعلاقاتتمثلحوادثعدةأوحادثةعلى

نوعين:إلىالمسرحيةتقسيمعلىالكئاباعتادأنواصا:

المهمة،الموضوعاتتتناولالتيالمسرحياتوهيجاد::الأولالنوع

أرسطواليونانيالفيلسوفعزفهاوقد،الفاضلةوالأعمالالعليابالمثلوالمتعلقة

.28ص:المسرحيالنقدفيدراسات(1)
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تخ!!اتمهار

الرحمةوتثير،الحكايةبوساطةلايفعلونأشخاصبوساطةتتمالتيبالمأساة)

(.الانفعالاتهذهمنالتطهيرإلىفتؤذي،والخوف

)محاكاةوهي(الملهاة)أرسطوعليهأطلقوهوما:الهزلي:الثانيالنوع

التزمتوقد(والضحكبالسرورالمرءتطهيربهيحصل..ناقصهزليفعل

فظهر:،اللونينبينيخلطونالكئاببدأأنإلى،النوعينهذينالمسرحية

خارجيتقسيمالتقسيموهذا،والهزلالجذبينمايمزجكالثنوع

تقسيماتوهناكالحضور،نفوسفيالمسرحيةتحدثهالذيالأثرعلىيعتمد

مثل:الموضوعحسب

أحداثمنموضوعهـاتستمدالتيالمسرحيةهي:التاريخيةالمسرحية

التاريخ.

الواقعخلالمنأحداثهاتستمدالتيتلكهي:الاجتماعيةالمسرحية

ومشكلاته.

سياسئا.شأئاتعالجالتيهي:السياسيةالمسرحية

العقلية.والصراعات،الفكريةبالقضاياتهتموهذه:الفكريةالمسرحية

الأ5



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

مسرحي8نموذج
المتنطعونهلك

باكثيرأحمدلعليمسرحية

ليسمتواضعةصغيرةحجرة،الجليلالصحابيالفارسيسلمانبيتفي

صغيرةأريكة،والتنسيقالترتيبعليهايظهرولكن،القليلغيرالرياشمنبها

(الأرضتلامستكادواطئة

حتىذلكمنتفرغتكادولا،الحجرةتكنسوهي،سلمانزوجةأميمةترى

.البابعلىقرغاتسمع

من؟:أميمة

الدرداء.أمأناصوت:

الدرداء.أميابكمرحئاوسهلأ.أهلأ"الباب"تفتح:أميمة

عبدالله.أمياعملكأتميتكنسين.كنتأظنكالدرداء:أم

الرحبعلىأنتاجلسيالدرداء.أمياالكسمنفرغتقد:أميمة

الأريكة(على"تجلسانوالسعة

زوجك؟سلمانحالوكيف؟عبداللهأمياحالككيفالدرداء:أم

بخير.دعده؟الدرداءأبيحالوكيف.وعافيتهاللهبنعمة:أميمة

بخير..أختاهياهوكحالهالدرداء.أبيعنتسأليننيالدرداء:أم

تحبين؟كماأليس؟خطبكما:أميمة

لنفسه.يحبوكماأحبكما،بلىالدرداء:أم

Vt'
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تخ!!اتمهار

تحبيناكماوليس،لنفسهيحبكما:أميمة

ذلك.أقللم،أختييااللهاستغفرالدرداء:أم

تقوليه.ولم،ذلكأردت:أميمة

شيء.أيالدرداءأبىأشكومنلست،كلاالدرداء:أم

زوجك.عنراضيةلستأنتعني.تكتمينهشيءنفسكفيبل:أميمة

الظن؟هذاجاءكأينمن،عبداللهأمياويحكالدرداء:أم

.خيرةياقولكلحنمن:أميمة

راضية.راضيةفإني،أميمةيانفسكلتطبالدرداء:أم

الهيئة؟هذهعلىبالكفما:أميمة

هيئتي؟منثمكرينماذاالدرداء:أم

مرجل.ولامدهونغيرأشعثشعرك:أميمة

إصلاحعنذلكفشغلنيالدرداءأبيقميصاليومأرفوكنتالدرداء:أم

.شعري

فسأعطيكدهنعندكيكنلمإن.أياممنذالدهنعرفأحسبهما:أميمة

.عنديمنشيئا

سأدهن.كذلكالمشطوعنديالحمد.وللهالدهنعنديبلالدرداء:أم

آخر.يوفاأزوركحينلكوأرجله،شعري

الدرداء؟لأبيأمأنالي:أميمة

الأ7



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الدرداء.لأبيثمأولأ،أنتلكالدرداء:أم

لي.ثمأولأالدرداءلأبيبل:أميمة

تشائين.كما..أميمةيامشاحةلاالدرداء:أم

وهذاالدرداء"أمبهتخلصتالذيللجوابتستسلمأنتريد"لا:أميمة

؟الثوب

باله؟ماالدرداء:أم

أيم.ولابعانسأنتفما،عليكأراهأنيعجبنيلا:أميمة

لا،بكلأأكيسجئتأنا.اهذمندعيني،أميمةياباللهالدرداء:أم

.وشعريثوييلتنقدي

!رواللهرسولأنشسيأنلكينبغيلا،حدودأبيبنتيا،خيرةيا:أميمة

وزوجك.زوجيبينآخىقدوالأنصارالمهاجرينبينآخىلما

أبذا.ينسىلاأمرهذاالدرداء:أم

وأنتوأنا،واحدشيءالخزرجىوأبوالدرداء،الفارسيفسلمان:أميمة

واحد.شيء

حق.هذاالدرداء:أم

شعريمنأصلحأنولا،ثويكمنخيزاثوئاألبسأنلىينبغيفما:أميمة

.شعركمنتصلحينلاما

إلىميلعنديفما،أميمةياالشأناهذفيمنيعليكلاالدرداء:أم

مثلك.والتجملالتزين

YU
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تخ!!اتمهار

وأجمدهنالأنصار،نساءأمدحمنمضىفيماكنتدقدواللهأما:أميمة

وتطرية.زينةوأفضلهن،شعزا

.اليومالحالاختدفوقد،عبداللهأميامضىعهداكذالدرداء:أم

الدرداء؟أميافيم:أميمة

العبادةلزموقد،اليومفأصبح،قبلمنتاجزاالدرداءأبوكانالدرداء:أم

.التجارةوترك

ذلك.فيبموفقالدرداءأبوكانما:أميمة

.والتجارةالعبادة.يجتمعانلاأنهمايزعمإنهالدرداء:أم

منويأكل،الخوصينسجاليومحتىمازالسلمانهذا؟يمنعماذا:أميمة

العمل.أفضلمنذلكويرىيده،كسب

لارجلإنهآخر؟شيءزوجكأنتعلمينألا،عبداللهأمياالدرداء:أم

شيء.عنشيءيشغله

ينبغيمافتنسي،زوجكحذوتحذيأن،الدرداءأميالكينبغيلا:أميمة

زينة.منالمتزوجةللمرأة

لزوجها؟أليس؟تتزينأنالمتزوجةالمرأةعلىينبغيلمنالدرداء:أم

أميمة:بلى.

سواءصارلقدشيء.زينتيمناليوميعنيهلاأصبحفزوجيالدرداء:أم

أولاشعريأصلحوأن،أتكحلأولاأتكحلوأن،أتزينأولاأتزين:اليومعنده

؟للشيطان؟أتزينأنتريدينفلمن،أصلحه

YiA



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

هذا؟تقودينكيف،الدرداءأميااللهمعاذ:أميمة

لك.أعلنتحتىتحاوريني،أنإلاأبيتلك؟أصنعماذاالدرداء:أم

الذي

بهذاتصارحينيأنعليكينبغيكانقد،خيرةيافعلتماينغ:أميمة

الأمر.أولمننفسكفيتجدين

همك.علىهميألقيأنإلا،أختيياذلكخيرماالدرداء:أم

شيئا.لكأصنعأنأستطيعلعلي:أميمة

ثيابك؟منآخرثوئاليتهدينلي؟تصنعيأنبوسعكماذاالدرداء:أم

تحبين.ماعنديفإن،الدرداءأمياشئتاإذ:أميمة

ماذاأتدرين.لكخيزابثويكاحتفظي.عبداللهأميا،كلاالدرداء:أم

إلي؟أهديتهالذيالثوببذلكزوجي

به؟صنعماذا:أميمة

علىبهوأتصدق،أخلعهأنأمرنيحتىيوماتذرآهإنماالدرداء:أم

أهله.فقيراتإحدى

دينصحه.ةشأنهفيسدمانلأكدمنوالله.الدرداءلأبياللهغفر:أميمة

عبدالله.أمياتفعديأنإياككلا.الدرداء:أم

لك؟ذفيبأسأي:أميمة

بهبحتأنييعلمأنينبغيلا،زوجيوبينبينيسرهذاالدرداء:أم

لأحد.

لأ02
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تخ!!اتمهار

لبق.لكئشتعلمينكماسلمانإنشيئا.زوجكيعلملن:أميمة

أستحيمماأكثربعلكمنلأستحيبعدإني.أختييا،كلاالدرداء:أم

بعلي.من

أخيك.فهوبمنزلة،لزوجكأخسلمان:أميمة

.الشأناهذمثلفيمنهأستحيوأميأبيابنأخيحتىالدرداء:أم

تكتمين.الذيالسرهذاعرفقدسلمانأنإذنفاعلمي:أميمة

عرفه؟ممنويلكالدرداء:أم

أنت.منك:أميمة

تقولين؟ماذاالدرداء:أم

أبوأخوكله:فقلتفسألك،هيئتكفأنكر،يوماتذزاركمإنه:أميمة

الدنيا.فيحاجةلهليسالدرداء

المعنى،هذاقصدتماولكنى،ذلكلهقلتحفاهنتاه.ياالدرداء:أم

.عندهمنثوئالنافيهدينفسهيكلفأنكراهية،لهاعتذازاقلتماقلتوانما

لكيسوانهبكمالحقيقةسلمانفطنفقدقصدكمنيكنمهما:أميمة

.كتابمنيقرأكأنماديفيكشفهالشيءعنهأكتمدربماواللهإني،فطين

15واخجلتااواحياءاهالدرداء:أم

أمين.أخإلاهوفإن،عليكهؤني:أميمة
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

منها".تواضغاأكثرأنهاإلاالسابقةالحجرةتشبهحجرةالدرداء.أبىلمتفي

فارساسباقيا،عبداللهأبايابكمرحئا"الفارسيسلمان!يستقبلالدرداء:أبو

بذلكالقينياإذوأميهوبأبيفارساسابقفرخا"):سلمان

جموو.:الدرداءأبو

الدرداء.أباياوأهليأناحضرتلقد:سلمان

بأهلك.ومرحئاالدرداء:أبو

عندكم.ونتعشىسنتغدى:سلمان

امرأتك؟هيأينأخي.ياوالسعةالرحبعلىالدرداء:أبو

أهلك.عندالدارداخل.إليكمسبقتنيقد:سلمان

عدمت.ماواللهعجئاالدرداء:أبو

أنوعسى؟أهلكعنكلهيومكمشغولوأنتتعلمأنلكوأنى:سلمان

كذلكاكلهليلكعنهممشغولأتكون

الدرداءأم:ينادي""تخبرنيأنعليهاكانحدرد.أبىبنتويلأبوالدرداء:

الدرداء.أميا

الدرداء.أبايالبيك)صوتها"الدرداءأم

.عنديأخيسلمانهذاالدرداء:أبو

.عنديسلمانأخيكامرأةوهذه.وأهلأبهمرحئاالدرداء:أم

عندنا.سيتغديانفإنهما.خيرةياشيئالهمااصنعي.وأهلأبهامرحئاالدرداء:أبو

أيضا.وسيتعشيانالدرداء:أم

لأ22
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تخ!!اتمهار

.عندكمالهماهيئيأجل..أجلالدرداء:أبو

شيء.كلهيأتقدالدرداء:أم

إليك.اللهأحسن.خيرةياأحسنتالدرداء:أبو

الغداء.الدرداءأمأحضرتقدفها،عبداللهأباياهدمالدرداء:أبو

عنيتدقد.اللهشاءما"الخوانعدىأمامهالصفحةإدىينظر":سدمان

الطيب.الطعامهذالنافهيأت،الدرداءأمبنا

مريئا.هنيئاأخييافئالدرداء:أبو

فتأكل؟تجلسألاوأنت:سلمان

صائم.فإني،سلمانيااعذرنيالدرداء:أبو

فتصوم؟اعندكلأكلبيتيمنأناأجيء؟ا.صائم:سلمان

تحضر.أنقبل،أخيياالصومنويتقدالدرداء:أبو

.حضرتإذ،الآنفأفطر:سلمان

.الطعامعلىأحادثكمعكوسأجلس؟صوميأتم،سلمانياتدعنيألاالدرداء:أبو

؟العربمعشرياشرعتكمفيهذاأيصح:سلمان

فأغنانا،بالإسلامأكرمناقداللهإنأخي.ياتقولمابش!أبوالدرداء:

.العربشرعةعن

وقد.ذلكيرضىلاالإسلامفإنعويمر.ياأنتتفعلماوبش!:سلمان

أناماواللهالأخددق،.مكارملأتممبعثت"إنما:يقول!رواللهرسولسمعت

تأكل.حتىبآكل

لأ2لأ



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الله.باسم.سلمانياإذنمعكفسآكلالدرداء:أبو

الصفحة(منالاثنانيأكل"اللهباسم:سدمان

(سلمانزوجةذلكفيوتساعدها،تتزينالدرداءأم"

يجيءولا،العشاءصلاةمنزوجكجاءلقد.أختيياانظريالدرداء:أم

.ءاردلداأبو

الأثر.فيآبلعله:أميمة

الضيفيسبقفلا،الضيفعندهيكون.بحسنهذاماواللهالدرداء:أم

البيت.إلى

بتأديبه.كفيلفإنه،لسلمانذلكاتركي:أميمة

تأديبه.فأحسن،اليومأدبهلقدصدقتالدرداء:أم

زينتك.الآنأكمليهيا:أميمة

بعد؟تريدينماذاأكملتها..قدالدرداء:أم

كتفيك.بينومارأسكبهضفخيابعدتمشيهلمالطيبهذا:أميمة

أن،الدرداءأبايامعذرة"الخارجمنالدرداءأبوعليهيدخل":سلمان

بيتك.إلىسبقتك

المسجد.فيعنكتأخرتإذ،عبداللهأباياأنااعذرنيبلالدرداء:أبو

ل.-كلعلىبيتكالبيت

إديئأسرعحتى،العشاءفيدناأكثرتدقدالدرداء.لأماللهغفر:سدمان

.النعاس

لأ24

حمه



!م!اتمهار

لكماأعددنافقد.أهلكإلىفادخلالنومتريدكتإنأبوالدرداء:

الداخلية.الحجرة

أهلك؟إلىتأويألا،أخيياوأنت:سلمان

الليل.بعضلأقومقليلأةهناسأبقى.الآنليسالدرداء:أبو

تتهجدقائموأنت،بيتكفيالنومولأهليلييطيبكيفويلك:سلمان

لمتظر؟ساهرةوامرأتك

خطبك؟ما،سلمانيااليوملكعجئاالدرداء:أبو

بيتنا.إلىننصرففدعناعندكنبيتأنتكرهكنتإن:سلمان

أهلي.إلىوسأدخل،أهلكإلىادخلأخي.يااللهمعاذالدرداء:أبو

.بعدكوسأدخلأولأ،أنتادخلبل:سلمان

عبدالله.أباياسمغاأبوالدرداء:

قمقوم،الليلآخرمنأوقظكالذيأناأكونحتىتقومأنواياك:سلمان

مغا.ونصلي،مغا

.سلمانياسمغا(مكتومغيظ)فيالدرداء:أبو

"المكاننفسفيأيامبضعةبعد"

وتحضر،بيتيفيتقيمكيف؟سلمانيافعلتالذيهذاماالدرداء:أبو

بيتك؟منطعافا

فينبقىأنينبغيفلا،بيتكفيأيامثلاثةلناصارتقد:سلمان

ضيافتك.

صع



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

إلىثمصرفاأوضيافتنافيتقيماأنإما،سلمانيا،كلا:أبوالدرداء

.أيامبضعةبيتنافيفأقيماوأهلكأنتفهلم:سلمان

ذلك؟إلىيدعوناماويحكالدرداء:أبو

أهلناإلىونعود،مغاالمسجدإلىنذهب.والتقوىالبرعلىلنتعاون:سلمان

مغا.الليلآخرونقوم،مغا

أنليآنوقدطويلأ.لكصبرتقد،سلمانيا"محتذا"الدرداء:أبو

،أصومأنأستطيععدتما.عنهشغلتنيبلالبر.علىئعئيلمإنكأصارحك

وأهلك.أنتعندناأقمتمامنذأقومولا

اللهإلىالتقربتبغيكنتإن.أصارحكأنأيضاأناليآنوقد:سلمان

عليك.التيالحقوقلإضاعةإليكيتقربلاتعالىاللهفإنتفعلبما

أضعت؟حقوقأيأبوالدرداء:

عليكلأهلكوان،حفاعليكلبدنكوان،حفاعليكلربكإن:سلمان

حقه.حقذيكلفأعص!حفا.

حقه.حقذيكلمعطئاإلاأرانيوماحق.هذاالدرداء:أبو

أهلك.وحق،بدنكحقأضعتبل:سلمان

؟الأيامهذهعنديأقمتأفلهذاالدرداء:أبو

.الجادةفيبكوأسيرالبر،علىلأحملكأجل:سلمان

رأيك.خلافأرىوأنا،سلمانيارأيكهذاالدرداء:أبو

لأ26

!ه



تخ!!اتمهار

سبيلأ؟أهدىأينالنرى!روالنبيإلىنحتكمإذنهلم:سلمان

فهلم.،سلمانياأنصفتالدرداء:أبو

حسن"هندامفيوهى،أميمةتزورالدرداءأم..سلمانبيت"في

حال؟خيرعلىاليومأراكالدرداء.أميابكأهلأأهلأ:أميمة

أبوصاردقدخيزا.سدمانوجزى،أختاهياصالحةاللهجزاكالدرداء:أم

آخر.خلفاالدرداء

أصلحه.الذيهو!روالنبيحديث:أميمة

حين.كلفيترديدهعنيكفلازوجيأصبحأجل..الدرداء:أم

المتنطعون.هلك:أميمة

الدرداءلأبي!روقالدقد.عبداللهأمياالحديثتختصريلاالدرداء:أم

الدرداء.أبايامنكأفقهسلمان.سلمانصدق"لقد:إليههووسلماناحتكملما

،.المتنطعونهلك.المتنطعونهلك

لأ27



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

يتضمن8ملحق

.الاتصالمهاراتفينصوصاا-

.الاتصالمهارات!أسئلة2-

8الاتصالمهارات!نصوص

المختلفة،والأحوال،المتعددةالأغراضفيوادارته،الكلامتأليفخشنإن

وممارسة.،وتدريئه،وتثقص،تعدغثمومنأولأ،!اللهمنتوفيقلهو

التراثأمهاتكتبأهممناخترتهاالتيالنصوصهذهمنهدفتوقد

مختلففيوخبراتهمتجاربهموعرض،السابقيننجاحاتوضع،العربي

.البيانوفضيلةللسانتحتاجالتيالمواقف

المهاراتمنكثيزاتمثلالقيمةالتراثكتبمنالمختارةالنصوصوهذه

ثقافةومخض،الأمةتجاربزبدةفهي،نتعلمهاأنيجبوالتي،نحتاجهاالتي

رائع.بيانوكنز،عظيمةتراثية

فيوالكلام،التعليمفيوالأدب،اللسانضبطفيأقوال:فيهاجاءومما

البيانعلىوالقدرةوالموقفوالحال،والعلموالخجل،موضعهوغيرموضعه

والأسئلة،والمكاتباتالمخاطباتومساوئومحاسن،القولوفصاحة،واختلافها

الخلقوحسن،الأمثالوجميلالاعتذار،وحسن،والبديهةوالذكاء،والأجوية

والعف!،والصفح،والرفقلجودوا،والكرم،والحلم

)1(:والمتعلمينالعلماءآدابوفي

.1-1.1/اوالمتملمينالملماءآدابمحابفيالنصوصهذهوردت(1)

YVA

!ه



تخ!!اتمهار

يطنمااللهرضوانمنبالكدمةديمحدمالرجل"إن!رو:اللهرسولقال

الرجلوان،القيامةيومإدىرضوانهبهاد5اللهيكتببلغتماتبلغأنها

بهادهاللهيكتببلغتماتبلغأنيطنمااللهسخصدمنبالكدمةليتكدم

،.يلقاهيومإلىسخطه

تقائيقيلآالل!يىضؤانييقيافكيقةتتتكئغ"إنافغبذؤاصلبخاركنؤلأخقذ

تالأتقائيقيلآالل!شخصلىيقبافكيقةتتتكئغافغبذقيإنيقا،اللةتزقغةتالأ

(،.)1تجقئغتايى!يقاتهيي

عدىقطأحذاناظرتماقال:أنه-الله-رحمهالشافعيعنصحوقد

يديه.علىيظهرأنأحذاناظرتاإذووددت،الغلبة

عليهويكون،ويعان،ويسدد،يوفقأنوددتإلاقطأحذاكلمتما:وقال

وحفظ.اللهمنرعاية

بهيمةأو،ممثلةصورةإلاالبيانلولاالإنسانما:صفوانبنخالدقال

أوضالة.مرسلة

وقلبه.لسانهبأصغريةالمرءقالوا:

لسانه.تحتمخبوءالمرءعقل:يقالوكان

ثابت:بنحسانقال

مذوديالسيفيبلغلاماويبلغكلدهماصارمانوسيفيلساني

الله:رحمهالخليلوقال

لسانيامنوكعةأكوىالسيفوماكلدهماصارمانوسيفيلساني

tرقمأحمدالإماممسند(1) onor6478.رقمالبخاريوصحيح

YVA



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

فأعجبه،المسألةفأحسن،حاجةسألهلرجلالعزيزعبدبنعمرقالوقد

.الحلالالسحرواللههذا:فقال،قوله

الرومي:بنعباسبنعليوقال

المتحززالمسلمكتلتجيئلمأنهالوالسحرالحلالوحديثها

وشافع،البيانبهايظهرأداة:محمودةخصالعشراللسانفي:يقالوكان

ومعز،القبيحعنبهينتهيوواعظ،الأشياءبهتعرفوواصف،الحاجةبهتدرك

.الأسماعبهيلهيوموفق،الضغينةبهتذهبوملاطف،الأحزانبهتسكن

بقولمتمثلأقالثم،ببصرهفأتبعه!،عباسابنإلىت!رمعاويةنظر

الشاعر:

علىهجريثيئاللسانولممصيبلقائلمقالأيتركلمكالإذا

الصقرنطرأعطافه!وينطرانتحىإذااللسانبالقوليصرف

.اللسانفيالجمال:يقالكان

؟الجمالما:لأعرابيقيل

.اللسانفيقال:

:الكلاموحشوالعيذمباب

.الكلامفضولخيرفيلات!:أبوهريرةقال

.الكلامفضوليكرهونكانواعطاء:قال

العقول.تكملالفضولبتركوقالوا:

دنيا.ولادينفيليسماالكلامفضولوقالوا:

.لألأ
!ه



تخ!!اتمهار

العي.وستر،اللسانصيانةالصمتوقالوا:

)1(:الأشعريموسىأبيإلىاضىالهخكتةقىالخطاببنعمركتب

قال:أنهأيضاا!ىالهخكتةترعنهوروي،العربيةوتعلمواالسنةفيفتفقهوابعدأما

دسانه.أصدحعبذااللهرحم

وعنوانه...عقلهوافدالمرءلسانرأيتالعبرتاني:محمدبنعليقال

تعنون.بماذافانظر

الوجه.فيالجدريآثارمنأقبحالكلامفياللحنأيضا:وقال

صغيزا،عندهكتمنأعينفيتعظمأنسركاإذ:شبرمةابنقال

المنطق،عنتجزيكفإنهاةالعربيةفتعلم،كبيزافيهكانمنعينكويصغرفي

.السلطانمنوتدنيك

الشاعر:قال

يلحنيلمإذاتكرمهوالمرءالألكيئلسانمنيصلحالنحو

الألسيئمقيممنهافأجلهاأجلهاالعلوممنأردتواذا

الأحسيئباللسانالكرامةنالمعرئاتكلمإذاالوضيعوترى

فقال،لأبوفلان:مكتوبعليهاللتجارأعدالأالدؤليالأسودأبوورأى

ويربحون.يدحنوناللهسبحان

أبوسعيد.يا:البصريللحسنرجلقال

سعيد.أباياتقولأنعنشغلكالدراهمكسب:فقال

.1/7المجالسبهحةفيجاءبمدهاوماالأقوالهذه(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

تكلمتملئن:فقال،العربيةفييتكلمونالمواليمنبقومصفوانبنخالدمر

أفسدها.منأولفأنتمفيها

.المروءةتزيدالعربيةوقالوا:

أحمد:بننصرقال

مقتلفكيهبينماامرئوكلحينيجهلحتفالفتىالفتىلساق

مقفلفيهعلىكفليكنلمإذالنفسهشزأبواقيفاتحوكم

موكلبالبلاءلسانفذاكهذرةأكثرالمرءلسانماإذا

وتفعلتقولمافدئرومئزمسلفاسعيذاتحياأنشئتإذا

.الجواباحذروا:اللهرحمهالأعمشقال

قط؟تخمةأصابتكهل:لأعرابيسياربننصربنتميمقال

فلا.طعامكمنأماقال:

الدين:علومإحياءكتابمننصوصوهذه

بلألفاظهابموجبلاالأصولهذهمنفهموهوما،الفروعالثانيالضرب

غيرهبهالملفوض!اللفظمنفهمحتىالفهمبسببهافاتسعالعقوللهاثمبهبمعابئ

يقضي"لا:حديث)1("غضبانوهوالقاضييقضي"لا!رو:قولهمنفهمكما

كان:اإذلايقضيأنهبكرةأبيحديثمنعليهمتفق،غضبانوهوالقاضي

.بمرضمتأئماأو،جائغاأو،خائفا

قرب.عنأقصىأنمنإليأحببعدمنأدعىلأن:الأحنفقال

".غضبانوهواثنينبينالحاكميحكملا5:بروايةوفيه1334رقمالترمذيسش(1)

لألأ2

!ه



حريث:بنالبعيثوقال

وموضعيبالنديمكانيوان

ببائعيوئاكربتوانولست

تجارةكثيركومعدهوكد

:اللسانضبطفي:أقوال

تخ!!اتمهار

أكزبلمإذاالأكصىلبالموضع

التحئبابتغاءدينيولاخلدكي

ومنصبيدينيكذامنويمنعني

)1(:اضىللهعكتةقرطالبأبيبنعليالإمامقال

قلأحياؤةقلأومن،حياؤهقلأخطؤهكثزومن،خطؤهكثزكثزكلامه)من

النار(.دخلقلبةماتومن،قلئهماتورعةقلأومن،ورغه

إلىأدعىانالآذيقرعماأول):الحصرييقول:الافتتاحأوالمطلع

.(()2الاستحسان

عطاءبنلواضلالمديحبسازكثيز)وكان)3(:والتبيينالبيانفيوجاء

،صفوانبنخايدعلىتفضيلهفيقالقدوكان،..بالزخعةتسازيدينأنقبل

عبدبنعمربناللهعبدعندخطبواويوتم،عيسىبنوالفضل،شيبةبنوشبيب

:العراقواليالعزيز

تقدييرغيرمنتذقثخطبة!ئغجبةأوتيتكدخذيقةأبا

تحبييركلعنئخيرسقثش!ثمغاالخايذينيروقكولأوان

42.صوالمختافيوالمنتخب738ص:البلاغةنهج(1)

.4/1631ابالآدزهر(2)

()317/.

لألألأ



اللغويا!تصالتمهار!! !ى

منأطولذلكمعكانت،الراءمنهانزعالتيالخطتةارتجالهمعكانلأنه

بشار:وقال،خطبهم

خطبمنناهيتخطئاوخنرواخقلواكدوالأكواخ!القولتكئفوا

باللهبخصلماالقينكمزتجلبداهئهتغليمرتجلافقام

والإغراق!الفلبالتصفحكبلأحدبهايشغزلمالراةوجاتبئ

الخطبة:تلكيعنيلهكلمةفيوقال

شهرازؤزهالقولأرادماإذاكتخبييركائل!لابديةفهذا

منها:يحضرنيوما،اللثغةتدخلهاالتيالحروفذكر

فأما،والراء،واللام،والسين،القاف:أحرفأربعةوهيأبوعثمان:قال

الحروفمنليسلأنهةالخض!يصور؟لاشيءفذلكالمعجمةالشينعلىهيالتي

عليها،ئوقفولائحضىلاوالمخاربخ،المخارجمنهومخربخوانما،المعروفة

شيءفيذلكوليسةالعجملغاتحروفمنكثيرةحروففيالقولموكذلك

كلافهمكثير،ناشفارسقأسيافمنالبحرسواحلوفيالخوز،لغةفيمنهأكثز

والحروكت،الزمزمةحروفمنكثيزايصورأنيستطيعفقنالصثفير،يشبه

الكايةبابفيوأخذ،معانيهعنالإفصاختركاإذالمجوسئيفممنتظهرالتي

.الطعاموهوعلى

وكماةتكثومأبي:تكسوملأبيكقولهم،ثاءتكونللشينتعيرضالتيفاللثغة

تعيرضالتياللثغةوالثانية،اللهوبسم،بمشرةأرادوااإذاللإ،ويثم،بمثزة:يقودون

طفتقال:،لهقلت:يقولأنأرادافإذ،طاءالقافيجعلصاحبهافإنةللقاف

لي.طالقال:،ليقال:يقولأنأراداواذةله

لألأ4

!ه



تخ!!اتمهار

فيقول،ياءاللاميجعلقنأهلهامنفإن،اللامفيتقعالتياللثغةوأما

كافا،اللاتميجعلونوآخرونتجقئي،تجقل:وبدل،اعتئيتاعتقفث::قولهبدل

؟اهذفيالعلةما:يقولأندأرااإذكانفإنه،هلالأخيلنقرعرضكالذي

.(()1اهذفيقكيكة:قال

)2(:بشاروقال

ؤغذيشاهدهلاتقاخ!وذاكخقي!يوم!بعبدالل!فسايل

القضذيجانبهلاخطيببقوليكبتهضفوانوابقشبيبئأكام

يذالورى!لهماكولأفأبذغواصلكقاهكغعيسىابقوكام

شزذمفيردواللفض!ترجمهاعلىكادزاكانإذالزاةنقضثةفما

لشكداالصئلاتد5وضوعف!كشيمصل!واخطبةللهعبذاققضل

الأغمى)3(:بشابىكقولوهذا

الكلغكجنيمجيئالضمتو!المقالكجنيومجيئالقغالي

الخلاح:بنأخئخةقال،المنطقفيكقولهمالصمتفيوقالوا

تشيئةمجيئيكنلممابالفتىأنجقلوالصمت

ئعيئةئبئيكنلمتاإذاخقلذووالقول

علقمة:بنمخيرزوقال

شيريلبمنالمقابزوازىلقد

غيئغيرالمجالس!صموئا
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

رسالته،بلاغلإفرعونإدىبعثهحش،علإمعمرانبنموسىكركأاللهوسأل

فيكانتالتيالنفدةذكرحينفقال،أبئتهعنوالإفصاح،حختهعنوالإبانة

طه.!!لمممايئينأؤآضلللمحفذ:بيانهفيكانتالتيوالخئسة،لسانه

كلإلىواستراحته،سببهبكلفرعونتعلقعنوتعالىتباركاللةوأنبأنا

خثرناحين،مكايدفختالوكل،معاندجاحبكلمذهبعلىبذلكونثهنا،شغب

.الزخرف!!ئبيني!؟ؤلاهؤمالل!آلذىفذايقضلأآن!آتصأبقود5:

معىفاؤسمئا!ماصنامنىهوآفضمحتهروبروآخىأ:علإمموسىوقال

القصص.!!يكؤبوتآنآضائإئيتيصعوقغيىدصا

!!هرونفأزسيلالىالمماقيخطلقؤلاأوينهحيئصمذرى:وقال

الشعراء.

لتكونةالذلالةوضوحفيوالمبالغة،بالحخةالإفصاحغايةفيمنهرغبة

يأتيقدكانوان،أسرعإليهوالنفوش،أفهغعنهوالعقولم،أفتلإليهالأعنا!

عباذهيمتجنأنلمج!ولل!،المشفةبعضعلىأفهاقهموتئلغ،الحاجةؤزاءمن

،والمكروهالمحبوبمنأخ!ثكيفأخبازهمويبفؤ،والئثقيلالتخفيفمنشاءبما

الذليلومن،العبادةمنوشكل،المخنةمنونوغالمصلحةمنضربزمابئولكل

قالمأقوئه:،والخئسةالتعقيدذلكوأطلق،العقدةتلكخلتعالىاللهأنعلى

يقؤزليىاؤأتجعلز!قولييققفوأ!آتيرىليوطمئز!صذرىليآلثاخرلت

إلى.طه!!أفرىفيوآئثركه!آرريبلإءآشاد!آيخىقروبئ!آفلي

طه.!!تنولمئسمؤثكأوتيتتذأقاذ:قوله

.1/1نفسهالمصدر(1)
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تخ!!اتمهار

وسنفولالخبر،لنمومشيءةدوندعائهمنشيءعلىالاستجابةتقعفلم

)1(.ومسألتهغلإمموسىشأنيفي

فييعمتهوعظيغ،البيانتعديمفيبلائهجميلوتعالىتباركاللهوذكر

نآءلا!ظتى!انآئفزةغتغ!آلرخمقأ":فقال،اللسانتقويم

ؤلهدىللئاصستتانأهدا:تعالىوقال.الرحمن!!آلميان!ا!

.عمرانآل!!!تقبؤمؤعظة

وبجودة،والإيضاحالثفصيلويحسن،والإفصاحبالبيانالقرآنومدح

عرثأ:وقال،قرآئاسفاهكما،فرقائاوسماه،الإبلاغوحكمةالإفهام

ير
النحل.!!مبب

طه.!!عرشاتز:ائاآنزئئهوكدلكأوقال

بروجثتاآئفميحهتممقخميالرشماليذاأقؤفيفيتئعثؤتؤتمأ:وقال

ورخمةوههىلثئ:ليملجمتاآتيهتنتغلتثؤترلئآقؤلأءغلىلثحهيدا

النحل.!!لئ!ييينؤب!ثتزئ

.ءالإسرا!!تقعيلأفضفتةلثئ:"ؤقئ:وقال

ا!حلايم،ورجاحة،المنطقبلاغةفيقريشحاؤغلإمدنبئهض!اللهوذكر

بلاغةومنواقكر،والئكراءالذهاءمنفيهاوماالعرتوذكر،العقولوصخة

سمقفوصمثؤلتدهميإقمادا:تعالىفقال،الخصومةعندوالفذب،الألسنة

:وقال.مريم!ألذاقؤصماإؤئنززبهء:وقال.ا!حزاب!أصداديأتتممته

.البقرة!أآتجثايرآتذقفبلإءؤهؤفيقاغلآلتةإؤيمئاللأ

./12بقالساالمصدر(1)



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

قؤأفىتلضذلأإلأثكضربورماهوآشضئرءأيهتناوقالوأأ:وقال

الأسماغواستمالتهم،ألسنتهمخلابةذكرثمالزخرف!!خصثو!

المنافقون.!!!لهتمدثشمغيقولوأأوإن:فقال،منطقهميخسين

آلتةؤيمتهدآلذسآآتحيؤؤفيقؤلهوجمغجبلىقنآقاليىؤينأ:قالثغ

فقسدآلأز!قفيسمعىتؤلى!قال!داآتجثحاوآتذققبلإءؤفؤقافيغل

.البقرة!!آئفممماديجمثلاوآدئه"وآفشلألحرثؤئقيف!يها

القزى.منجانبئالحديثإق:الاستقبالوحسنالبشاشةفيوقيل

الآخر:وقال

مقئغغزالمعنهئلهنيولمبيئهوالبيثلحا!لحا!الضئيف

يهجغسوفأتهنفسيوتعلغالقرىمنالحديثإقأخذكه

)1(:الأهتمبنعمروقالولذلك

ومرحئاوسهلاأهل!له:فقلت

2(:آخزوقال

زخيهإنزالكبلضيفيأضاجث

لقزىيكثزانأللؤضيافلجضباوما

وصديقصالختبيثفهذا

تجديبئوالمحلأعنديوئجصب

خصيبئالكرييموجةولكتما

لنطر:بالتصويراو!

ؤتقوئونآلدكريهوأتتايةبفخيريزلئزلمؤتكآلدبينكقروات!دأترإقتعالىقال

القلم.تمخنؤن!!إتتما

.'/13نفسهالمصدر(1)
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تخ!!اتمهار

بعض:إلىبعضهمالأعداءنظرالشاعرفيقالوقد

الأكدايمقؤاطتئئنريلتقزاموكف!التقؤاإذايتقارضون

قؤموءبلممايئإلأزسمولرمنآزسمفناومآأ:وتعالىتباركاللهوقال

إبراهيم.!إقئملمئن

كانوكفما،والثفهمالإفهاموعلى،والتبينالبيانعلىالأمرارمدلأن

والمفهغ،أحمدكاناستبانةاشذالقلثكانكلماأئهكما،أحمذكانأئينالفسا!

وكذلكالمتففممنأفضلالمفهمأنإلأ،الفضلفيشريكانعنكوالمتففملك

الخاض!فيإلا،الحكومةهذهوجمهور،القضيةهذهظاهزهكذا،والمتعفمالمعفم

ورداءةاللساندعيئمثلألمج!اللهوضربيشهر،لاالذيوالقديلييذكر،لاالذي

يتمثئؤافأآؤمن:تعالىفقال:والولدانبالنساءأهقهشئهحين،البيان

.الزخرف!!بمحايزغتنيخصهايرفيوفؤآتجتتؤ

الفصاحةمنحقوقهاالحروفءواعطا،البيانخسنإلىالحاجةأخلومن

فلمةمنطقهحروكتمنواخراتجها،كلامهمنالراءإسقاض!أبوحذيفةراتم

فخنته،منوالراحةلشترهويتأثى،وشماجلهويناضله،ويغالئهذلكيكايديزل

وظهوزالخبير،هذااستفاضةولولا،أفلمالهواثشق،حاولمالهانتظمحثى

به،الإقرازاستخزنالما،قفلفاولطرافته،مثلألغرابتهصارحئتىالحالهذه

يحتملذلكلأنالمخفدةةورسائله،المحفوظةخطبهأغييولسث،لهوالتأكيذ

،الإخوانومفاوضةالأكفاء،ومناقلة،الخصوممحاخةغنئثوانما،الصثنعة

فيوأوتجدها،قبخاأقلهاوالغين،والياء،الوالذ،بالغين:تكونالراءفيواللثغة

ئهم.وعلما،وأشرافهم،ئهموبلغا،سالناركبا

YYA



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

وقؤمنفسهعلىحملافإذ،بالغينالمتكلمشبيببنمحمدئثغةوكانت

:فقالالضئئي،الالزوقأبوذلكفيذكرهوقد،الراءأخرجلسانه

باطئهالحقيغلبئخطيبلكلوكامغالحروفبإبدالعليغ

ولذلك،جذاالعنقطوقيوكان،شنيغهاالفثغةقبيخعطاءبنواصلوكان

الأعمى:تسازقال

تثلاوانونىإنالذؤكيفيتيعنقلهغؤالأأشايغلىما

رخلدأكقروارجالأأئكمرونويائكغباليماالؤرافةغتق

:وقال،الطينعلىالثارتقديمفيإبليشرأقيوصؤبواصلأهجافلما

النازكانتمذمعبودةوالنارئشيركةوالنازمفلمةالأرض

وفاةبعدكقرواالمسلمينجميغأنوزغمغزالأ،عطاءبنواصلوجعل

فأنشد:أيضا؟وعليله:فقيل،الرسول

تضتحينالاالذيبصاحبكعمروأخ!الثلاقيشزوما

بأبيالمفىائمشثفالملجدالأعمىلهذاأقا:ذلكعندعطاءبنواصلقال

منإديهدبعثث،الغاليةسجايامنسجئةالييدةأندولا،واللهأما،يقتدهقنمعاذ

يتولىلاكاقثم،خفلهيوموفيمنزيهجوففيويقئله،مضجعهعلىبطنهيبغج

الكريموعبا،الأنصاريمحفل!بنإسماعيلقال،شاوسثيأوغقيليإلامنهذلك

كيفترياقألااللثئفيري:عثماقأبيبنغمرأبوحفصقالالجقارفي:زوحابن

التكلفظهوروقلة،سلامتهمنترياقيفذيوأنتما،اهذكلامهفيالراءتجنب

تريانيألا،الكلامفيالذوراقكثيرخزمتمنامتناعهمع،التكففبهتالئاقلا،فيه

منبدلأالمشئفجعل،والمرغثئرد،وابنبلثئار،يقولأقيستطغلمحينأثه

الغالية،سجايامنسجتةالجيلةأقلولا:وقالالكافر؟منبدلأوالملجد،المرغث
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تخ!!اتمهار

ولم،بطنهيبعجمنلبعثت:وقال؟الراءلمكاق؟افجيرئةولاالمنصورئةيذكرولم

قأأراداإذوكاق،فراشهعلىيقل:ولم،مضجعهغقى:وقال؟إليهلأرسلثيقل:

هذا،شامئةلغةوالقمح،كوفئةلغةوالحنطة،الحنطةأوالقمحالئزقال:يذكر

)1((.حنطةأوقمحقالقنلغةمنأفصخئز،قالمنلغةأقوهويعلم

عطاء:بنواصلالشاعرفيقولعمروبنضرارأنشدني)2(:قطربقال

للشغيراحتالحتىالراةوجاتبئتصزفه!كمخاالبزويجعل

المطيرمنإشفافابالغيثفعاذئججئهوالقولمقزائطقولم

)3(:البيانفيالجاحظقال

الئاسصدورفيالقائمةالمعاني:المعانيوئفادالألفافيجهابذةبعصققال

والحادثة،بخواطرهموالمثضلة،نفوسهمفيوالمتخفجةأذهانهمفيالمتصؤزة

في،وموجودمكنونة،محجويةوحشيةخفئة،وبعيدككرهم،مستورعن

وخليطه،أخيهحاجةولا،صاجبهضميزالإنسا!يعرفلامعدومإ،معتى

نفسهحاجاتمنيبلغهلاماوعلى،أمورهعلىلهوالمعاونيشريك!معتىولا

واستعمائهم،عنهاواخبازهم،لهاذكزهمالمعانتيتلكئحييوانما،بغيرهإلأ

الخفيئوتجعل،للعفلوئخفيها،الفهممنتقزبهاالتيهيالخصالموهذه،إئاها

وتحل،الملتيستلخصالتيوهي،قريئاوالبعيذ،شاهذاوالغائته،ظاهزامنها

مألوفا،والوشيئ،معروفاوالمجهول،مطلفاوالمقثد،مقثذاالمهقلوتجعل،المنعقد

،الإشارةوصوابالذلالةؤضوحقدروعلى،معلوفاوالموسوتم،موسوفاوالففل

أوضخالذلالةكانتوكفما،المعنىإظهازيكون،اتمذخلوبفةالاختصار،وحسن
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

علىالظاهرةوالذلالة،وائخعأنقغكانوائؤر،أبينالإشارةوكانت،وافضح

بذلك،عليهويحثإليهويدعو،يمدخهاللهسمنتالذيالبيا!هوالخفيئالمعنى

الغخم.أصنا!وتفاضقث،الغربتفاخزتوبذلكالفرآ!،تطق

دونالجخابوهتذ،المعنىقناغلككشصشيءلكلجامغاسغوالبيان

كانماكائئامحصوي!علىويهخم،حقيقتهإلىالشامغئفضتيحئتىالضمير؟

يجيريإليهاالتيوالغايةالأميرقذازلأن؟الذليلكانجن!بىأفيومنالبيا!،ذلك

وأوضخت،الإفهاتمبلنتشيءفبأفي؟والإفهامهوالقفغإئما،والشامعالقائل

خكغأن-اللهحمطذ-اعلمثم،الموضعذلكالبيا!فيهوفذلك،المعنىعن

إلىوممتذ،غايةغيرإلىمبسوطةالمعايتيلان؟الألفاض!خكيمخلا!المعاني

أصناكتوجميغ،محدودةومحصئلة،معدودةمقصورالمعانيوأسماء،نهايةغير

تزيد:ولالمفصلاأشياءخمسة،لفظوغيرلفظمنالمعانيعلىالذلالات

يضبة،تسفىالتيالحالمثغ،الخض!ثم،الغفدثم،الإشارةثم،اللفظأولها

تلكعنتقصئزولا،الأصناكتتلكمقاتمتقومالتي،الذالةالحالهيوالئصبة

وحلية،صاحبتهاصورةمنبائنةصورةالخمسةهذهمنواحبولكل،الذلالات

ثغ،الجملةفيالمعانيأعيانعنلكتكشفالتيوهيةأختهالجفيةمخالفة

وعن،وعافهاخاصئهاوعن،وأقدارهاأجناسهاوعنالثفسير،فيحقائقهاعن

فطزخا.وساقطا،تفزخاتنؤامنهايكونوعفاالسازوالضاز،فيطبقاتها

،الكتابهذاأؤلفيالباثهذايكونأنالحقفيوكانأبوغثمان:قال

العلمأنكما،عمىوالييتضز،البيانوقالوا:الثدبير،لبعضأخزناهولفا

الجهل.يتاجمنواليي،اليلميتاجمنوالبيا!،عمىوالجهلبصز

والبيان،العقلرائدوالعلغ،الروحرائدالعقل:هارونبنسهلوقال

الميين.الثاطقالحي:الإنسانيخد":المنطقصاحئهوقال،العلمترجمان
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اليلم،الجلموحياة،العفافالروحوحياة،الضدقالمروءةحياةوقالوا:

.البياناليلموحياة

ولوخلث،بهاءالبيانلمنقوصولا،مروءةلعيئيليس:حبيببنيونشوقال

السماء.أغتانبيافويخ!

منقطعلأواختيازه،علمهمنقطعلأوظئة،كلامهمنقطعلأالزجلشعزوقالوا:

العلم.عمادوالبيان،الزوحمجمادواليفم،البذنمجمادالزوحالئؤأم:ابنوقال،عقيه

وبالعين،،وبالرأس،فباليدالإشارةفأفا،باللفظالذلالةفيقلناقد

رافغيتهذدوقد،وبالسثفوبالثوب،الشخصانتباغذاإذواتمئكب،والحاجب

وتحذيزا،وعيذاويكون،رادغاومانغا،زاجزاذلكفيكون،والسوطالسثف

وما،عنههيالترجما!ونعم،لههيالعو!وينم،شريكانوالففظوالإشارة

تكونأنالإشارةتعدوفهلوبعرالخصذ،عنئغنيوماالففص!،عنثموبماأكثز

وفي،ودلالاتهاطبقاتهافياختلافهاعلى،موصوفةوجفيةمعروفإ،صورةاتذ

حاضرةوقنونةكبير،مرفق،الجوارحمنلكذوغيروالحاجببالطرفالإشارة

الجليس،وغييرالجليسمنويخفونها،بعضمنالثاسيىبعصقيستزهاأموبىفي

البئة،الباباهذولخهلواالخاض!،خاض!معتىالثاشتتفاهملمالإشارةولولا

قالوقد،لكملفشرتهاالكلامصناعةبابفيتدخلالكلمةهذهتفسيزأنولولا

:الإشارةذلالاتالشاعرفي

تتكئيمولممذعوبىإشارةأهيهايخيفةالعينبقزكتأشارث

المتئيملحبيبباوسهلاوأهل!مرحئا:كالفأيقتثأنالفز!كد

الآخر:وقال

يلقاةحيندليلالقلبعلىوللقلب
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الناسىمنالئاسىو!

للمرغنىالع!و!

المعنى:هذاالآخرفيوقال

تخئةذويضي!وتعشبر

الآخر:وقال

ؤختهافتعرفغيييعيئهاترى

آخر:وقال

لذىل!ضميرهئبديالفتىاوعين

الآخر:وقال

حبهاصالذىل!نضييائب!لعينا

صامتةوالأفواةتنطقوالعين

وأشباةمقاييدمى

أفواةتنطقأقء

أدنةللتدىعليهمترى

يرجغالؤخئيبهماعينيوتغرف

لمغفساايثلحدالنجؤىباوتغيرف

كاناإذائغصىأوالمحبةمن

تبيانالقلبضميرامنترىحئتى

فيهتتقذمبابأيضافهذا،الصثوتمبلغمنأبغرالإشارةومبلغ،هذا

وبه،التقطيعبهيقومالذيوالجوهزالففص!،آلةهووالصوث،الصوتالإشارة

إلأمنثوزاولاموزوئاكلافاولالفطااللسانحركاتتكونولن،التأليفئوتجد

الإشارةوخسن،والتأليفبالتقطيعإلاكلافاالحروفتكونولا،الصوتبظهور

منالإشارةمعيكونالذيمع،باللسانالبيانحسنتماممنوالرأس!باليب

ففناقدالأمور،منذلكوغير،الشهوةواستدعاءوالتثئي،والتقئلوالسكلالذ،

الخصذفضيلةمنكتابهلمجفياللةذكرفمماالخصأ،فأفا،بالإشارةالذلالةفي

بآلقيرغلأآلدى!ألأكزئمؤرئكآقزآأ:غلإمدنبئهقوئه،الكتاببمنافعوا!نعام

العلق.!!ئغترترقاآفيدنمتنغقز!
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ؤآلققيرألث:تعالىقالحيث،اثرشلنبئهعلىاثئزلكتابهفيبهوأقسم

القلم.!يتمئظرو!!ؤقا

الفسانين.أخدالققمقالوا:ولذلك

التسازين.أخدالييالقفةقالوا:كما

أكثزقذزا.واللسان،أثزاأبقىالقلغوقالوا:

علىالذهنيحضنأنأجذزالقلماستعمال:كيسانبنالرحمنعبروقال

.الكلامتصحيحعلىالفساناستعمالمن،الكتابتصحيح

الشاهدفيمطلقوالقلغالحاضر،القريبعلىمقصوزاللسان:وقالوا

،مكانبكلئقزأوالكتاب،الزاهنللقائمممفه،الحائنوهوللغاير،والغائب

)1(.غيرهإلىيتجاوزةولا،سامغهتندولاواللسانةزمانكلفيوئدزس

الكتاباهذمنتقففدودم،ئح!مينماامرفيكلقيمة:اللهرحمهعديوقال

فاضلةلؤجدناهابلةمنييةومجزئة،كافيةشافيةلوجذناهاالكلمةهذهعلىإلأ

عنئننيكقليفهكانماالكلاموأحسن،الغايةعنوغيزمقصئرة،الكفايةعن

منوغشاه،الخلالةمنأدبشهقد!اللهوكان،دفطهظاهرفيومعناه،كثييره

واللفص!شريفاالمعنىكانافإذ،قائلهوتقؤىصاحبهنئةخشبعلىالحكمةئور

مصوئاالاختلاليعنومنزفا،الاستكراهمنبعيذاالطبعصحيحوكان،بليغا

قضلتومتى،الكريمةالتربةفيالغيثصنيغالفلوبفيصتغ،التكلفعن

اللهأضحتها،الصئفةهذهعدىقائدهامنونفذت،الشيريطةهذهعدىالكدمة

،الجبابرةصدوزتعظيمهامنمعهيمتنعلاما،التأييدمنوقتخهاالتوفيقمن
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

إذاالكلمةقيس:عبدبنعامرقالوقد،الخقلةعقولممعهفهمهاعنيذقلولا

،انالآذتجاوزلمالفسانمنخرجتاواذ،القلبفيوقعثالقلبمنخرجت

قدبه،منبموضعموعظئهتقعفدم،تيظرجلأوسيم،اللهرحمهالحسنوقال

بقلبي.أوتشزابقلبكإن،هذاياله:فقال،عندهايرنولم

كل"،
بحمدةيعيرفونالناس!دوكان:اللهرحمهعديبينالحشينبنعديوقال

ماكلعنلأغزبوا،الثييينصوابفيالحالوجملة،الاستبانةفضلفيالحال

اليذة،القليلةالأئامفيئننيهممااليقينبزبمنوتوتجدوا،صرويىهمفيتخفبئ

بالنخب،ومفئون،بالخفلمغموربينمنولفهم،ائمذةالقصيرةوالمكرة

،،ءصء

وقد،التعلمفضليعنالعادةبسوءومصروكت،التثبتبابعنبالهوىومعدولي

ء،

:فقال،كلمتينفيبحذافييرهاالدنياشانصلاخالحسينبنعلئيبنمحمدتجقع

فلم،تغافلوثلئه،كطنةثلثاهمكياليملءوالتعاشر،الئعائ!ث!جميعشأنصلاخ

لاالإنسانلأنةالصلاحفيحالاولاالخير،مننصيئاالمطنةلغيريجغل

بقإبراهيغالأخبازالثلاثةهذهوذكر،وغزفهلهقطنقدشيءعنإلايتغافل

غمئر،بنمحمدعن،الأفقمعلئيبنصالحوذكرهاعمير،بنمحفدعن،داخة

بنإبراهيغوأخبرني،اغلاهمعميرابقوكان،الشتعمشايخمنجميغاوهؤلاء

اللهدعبدقيلقال:محمدبنالعباسعن،الحاجبصالحبنعدئيعن،الشندفي

هذارؤؤاوقد،شؤولولسا!،غفولقلثقال:؟اليلغاهذلكأثىعئاس:ابن

ذلكعلىوالذليل،منهبهأؤلتىاللهوعبرالعلأمةحنظلةبنذغقلغنالكلاتم

سورةفقرأالمنبرضعد،عباسبىابنبالتصرةعزفقنأؤلإن:الحسنقولم

الكثير،السائلالمثج:،غزئايسيلمثخاوكان،حرفاحرفاففسزها،البقرة

قيلقال:،وغيزهحشانبنهشام،الذؤامهنا:ها،والغزب،الثخاجوهومن

،ء"كلص"

حتىفبكى:قالواعباس!،ابنتذمانكزعمواقوفاإن،سعيدأبايا:للحسن

عئاسابنإن،بمكانالإسلاممنكانعباسبىابنإن:قالثم،لحيئهاخضفت
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والله،وكان،غفولوقدب،شؤولدسا!دهواللهوكان،بمكانالقرآنيمنكان

غزئا.يسيلمثخا

عقده،فيالجهلق!منيجددممن:عباسبناللهعبدبنعديوقال:قالوا

عنخذهكلالعند،لسانهفيالخفةموضعتستئنولم،قفبهفيالمعصيةود،

يكترثولا،قنخزةحالعنترغثولا،ريبةعنتئنرعمفنفليس،خصمهخذ

وشبهإةخجةبينمالقضلي

:فقالأهيهبعضبلاغة،عباسبنعبداللهبنعدئيبنمحفدوذكر:قالوا

يكونأنأكرهكما،مجلمهمقدارعلىفاضلألسانهمقدازيكونأنلأكر:إنيئ

)1(.عقلهمقدارعلىفاضلأعلمهمقداز

المعنىأناعلمواثغ،معناهوتدبروالفطهفاحفظوا،نافعشريصكلائموهذا

افإذ،يفزخثميبيضثم،القلبفييعشش،الساقطوالدنيئ،الفاسذالحقيز

فعند،وقزخالجهلوتمكن،وتزلالفساداستفحل،لنروقهوقكنبجراي!ضزب

أعقق،الغيئيوالمستكزة،الردفيالهجيناللفض!لأن؟دواؤةويمتنع،داؤهيقوىذلك

والمعنى،الشريفالئييهاللفظمنبالقلبالتحافاوأشد"،للسمعوآلف،بالفسان

فقط،شهزا،والحمقىوالسخفاء،والئؤكىالخفالولوجاقشت،الكريمالزفيع

؟دهزاوالعقلالبيانأهلبمجاتسة،معانيهموختال،كلامهمأوضارمنتئهقلم

والتكلف،بالئعلموالإنسا!،بالطبائعالتحافاوأشئد"،الئاسإلىأسرغالفساذلأن

أدجمه،ويحشنلفالهيبو؟،الحكماءكئفومدازشة،العلماءإلىالاختلافوبالول

أكثرمنإلىالبيانفسادوفي،التعلمتركمنأكثزإلىالجهلفييحتاجوهولا

بعضقولم،عئاسبنعبداللهبنعدئيبنمحفدقوليؤكدومماالتخئر،ترك

./126بقالساالمصدر(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

،الأدبكثزاإذقال:؟عدمهمنشزاالأدبيكونمتى:لهقيلحينالحكماء

الخيرخصالأغل!تعففهيكنلمقنالأؤلين:بعصققالوقد،القريحةوتقضت

بعض.منبعصمهقريئهكفهوهذا،عليهالخيرخصالأغقبفيحئفهكان،عليه

والله،كان:فقال-،الله-رحمهالخطاببنغقرلئمنبةبنالمغيرةوذكر

ئخذع.أنمنوأغقل،تخذعأنمنأفضل

تعيرفأنالدينمجفيممنكقاذ:عباسبنعبداللهبنعدئيبنمحفدوقال

واتمثل.الشاهذترويأنالأدبعلممنوكفاك،تجهفهيشغلاما

سلمة،بنإبراهيمجدهعنيرويالقاضيإسحاقبنعبدالرحمينوكان

منيكفي:يقولمحفببنإبراهيغالإمامسمعت:يقولمسلبمأباسمعثقال:

سوءمنالثاطقئؤتىولا،الثاطقإفهامسوءمنالسامغئؤتىألاالبلاغةحضذ

السامع.فهم

الرحمناللهبسم،جذاالقؤلهذافأستحسنأناأماأبوعثمان:قال

خاصثة،محفبعدىاللهوصفى،باللهإلأفؤةولاحولولا،دلهالحمدالرحيم

محمدوحذثني،خسانبنمحفبكاتئهالزبيرأبوخثرني،عامةأنبيائهوعلى

البلاغة؟ماللفارسئي:قيلقالا:-كانقنكاتبأدريولاأبانابن

الوصل.منالقضلمعرفةقال:

البلاغة؟ما:لليونانئيوقيل

.الكلامواختيار،الأقسامتصحيحقال:

والغزارة،اهةالبدعندالاقتضابحسن:قال؟البلاغةماللرومئي:وقيل

البلاغة؟ماللهندفي:وقيل،الإطالةتؤتم

.الإشارةوحسن،الفرصةوانتهاز،الذلالةوصموحقال:
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بمواضعوالمعرفة،بالخخةالتصرالبلاغةجقاعالهند:أهلبعض!وقال

تذغأن،الفرصةبمواضعوالمعركة،بالخجةالبصرومنقال:ثم،الفرصة

كانوربما،طريقةأوغزالإفصاخكاناإذ،عنهاالكنايةإلىبهاالإفصاح

جقاع:قزةوقال:قالبالنهقر،وأحق،الذزكفيأبقغصفخاعنهاالإضراث

التتشبماالخزقيوقلة،القولبساعاتوالمعرفة،الموقعخسنالتماسالبلاغة

ذلكوزينقال:ثمتعذر،أوالففظمنعليكشزدويماغفض!،أوالمعانيمن

معذلة،والألفا!،موزونةالشمائلتكونأن،وسناؤةوحلاوئهوبهاؤة،كفه

فقد،الصثمتوطولم،والجمال،والسمث،السنذلكجاقغفإن،نقثةواللهجة

وكان،ذلكفيهارونبنسهلعليهوخاقص،الكمالكلأوكمل،التمامكلأتغ

القامة،معتدل،القذامةمنبعيذا،الشارةوحسن،الوجهعتيقنفسهفيسهل

المخاطبة،قبلالذهنويرفة،الخبرةقبلبالحكمةلهئقضى،الصمورةمقبول

مايقولأنذلكيمتنهفلم،التكشفقبلوبالنئل،الامتحانقبلالمذهبوبدفة

الثفص)1(.حايهعلىذلكأدخلوان،مجندههوالحق

قذرعنقضلوما،يهايةالسامعينولنشاط،غايةللكلام:الجاحظوقال

وهوالخطل،هوالقذر،الفاضلفذلك،واتملآلالاستثقالإلىودعا،الاحتمال

تعيئونه.الحكماءسمعتالذيالإسهابوهو

يقول:،يشتهيهلاقنطعاقكئطيملا:يقولاللهعبدبنمطزفكانقال:

بوجهه.عليهيقبللاقنعلىبحديثكئقيللا

لكوأذئوا،بأبصارهمخذبحوكماالئاسقخذثمسعود:بناللهعبروقال

فأف!ميذ.فترةمنهمارأيتواذ،بأبصارهمولحظوك،بأسمامجهـم

بأخراه.ؤيشتقى،بأولاه!تفىكلائماهذ
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اللغويا!تصالتمهار!!
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آخر:وقال

وانئاالفوا؟بقالكلاخ!إن

كوئةخطيبمنئعجبتكلا

دليلاالفوادعلىالئسانخجل

أصيلاالبيانمعيكونحتى

:مروانبنالعزيزعبدمولى،ئضيئهوقال

يقولمماأخشيئفوقويفعلتيتىابقالقولفئحسقيقول

آخر:وقال

تتافيقلدئائف!ولاعليكبباخل!ليسالماءضقومثلفتى

كايلبعوراءرأشمارافعولاجليشهتوذيغؤراةكائل!ولا

بباطلمصيئاحفاخالصلىولالأمبرئضيئهمولئىئشيبمولا

المتقايلالمجل!يأيإيبينبهائغجئاالشوءأحدوكةرافعولا

،،
الحجر.فيكالنقشالصئغرفيالتعلم:يقولرجلاالأحنصوسمع

قلئا.آشغلولكنه،عقلأأكبزالكبيز:الأحنففقال

اجعل:يقالوكان،يكتبماأحسنويحفظ،يسمعماأحسنالزجليكتب

للثققة.قلبكفيومامال،بيتكتبكفي

ممومارك.فيعشرةمنخيرقلبكفيخز!أعرابئي:وقال

أيضا:ولبشار

زفراك!يمينالزياضكقغحديثهازقصىوكآن

ومجطراذهباكياتهاعليهتجقعتماوتخالم

شمحرافيهينفثهاروتلسايهاتحتوكأق
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بسار:وقال

والحمراةالضفراةوفيهضالروكقغكأنهوحديث

?،صكل
ايضا:الهذليوقال

تقاكل!غوذأوألبانالئخل!تجتىتبذليتةلومنلبحديثاواق

المقاضل!ماءمثلبماءئشابنتاخهاحديثأنجكايىمطافيل

،صكل

القطامي:وقال

ئضقا؟كلمنتصيذتتاخئتىلناتزكنغماماثالخدورو!

با؟يمكنوئةولايتقينقنتعتفهليسبحديثيقئنتنا

الصئا؟يالغنةذيمنالماءقواكغبهئضشكولمنينيذنفهن

أيضاةالغطشان:والصادي،الشديدالعطش:والغليلالنفة،!طقينتنيذن:

الصثذى.والاسغ

خديد:بناللهعبدالعميثلأبووأنشد

المقاركتكجبزوشئيلهحديثانلتقيحينبيننالئجريواتا

طفلالقلباخلدا!جوئمنبهلقفير!اتخلإئشتقىكطعماحديث

ماحلوزما!،وفمجلفهوماحلالبلدوأمحل،مخولوسنة،الجدباتمخل:

لطيف.لاطص:،صاحئهيمزض!حتىالح!ثشذةهنا:هاالجوى،وممجل

الغود:جزانوقال

(1)ئقفصبكازكزموأألنحلاتجتىكأئهحديثمنسقاطافيلنا

31.76-ص:والتبيينالبيانفيوردتوالأشمارالأقوالهذهجميع(1)
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

بناللهعبديوفاوجاءدلصودي)1(:الكتابأدبفيورد:البديهةسرعة

لهفقام،عليهليسلميحيىبنأحمدالعباسأبيإلىالجامعالمسجدالمعتزفي

حوله:لمنقالجلسفلما،فكسرهقلفاالمعتزابنفداس،مكانهوأجلسه

جبزلأعفمهماكتيلاأكارتلأئهارنجييعندوترلكفني

بديهتها.سرعةمنالناسفعجب

نفسك؟تضعأينانظر)2(:الصغيروالأدبالكبيرالأدبفيالمقفعابنقال

الفاعلين.منأكثزوالعارفون،العارفينمنأكثزالواصفون

مننصيئاآفةعليهتدخللمامرئلكلفإن.نفسهيضغأينامرؤفلينظز

اللبمننصيبهذيكلوليسثمئا.الدنيامنبهلةأنئحبلا،بهيعيشاللب

يجعلأنرامفمن.بصفاتهميوصصولا،الألبابذويفييسمىأنبمستوجبه

وليؤلره،أيامهطوللهوليعدعتادهلهفليأخذ،أهلأوالوصفالاسملذلكنفسه

،بالعجزةيدرذولا،الغفلةعلىيصلخلاجسيفاأمزارامقدفإنةأهوائإ.على

قدالتيوزينتهاومالهاوسلطانهاالدنياأمويىكسائيروليس.الأثرةعلىيصيزولا

الحازئم.يخطئماالعاجزمنهاويصيئهالثابز،يفوثماالمتوانيمنهايدرذ

الأحلائم.تستحكغوبالعليم،القلوثتعمزبالأدب

المرء؟علىيجبماذا

ليؤمنصدوفاةوليكن،والباطلالحقبينفصولأوليكنسؤولأ،المرءليكين

،الزيادةليستوجبشكوزاوليكن،بعهدهلةليي!عهـدذاوليكن،قالماعلى

بالضر،يبتلىلئلابالمضرورينةرحيفاوليكن،أهلأللخيرليكونجواذاوليكن

./115القابأدب(1)

27.ا-صالكبيروالصغيرالأدب)2(
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تخ!!اتمهار

لةليفرحمتواضغاةوليكن،الشيطانلأخلاقمعدئايكونلئلاودوذاةوليكن

بالخييرةللناسيىوليسر،أوتيبماعينهلتقزقنغاةوليكن،عليهئحسدولابالخير

لئلاحقوذاةيكوننولا،مخافتةتطوللئلاحذزاةوليكن،الحسديؤذيهلئلا

النلماء.إلىيستذملئلاحياءةذاوليكن،باقئاإضرازابنفس!يضز

.بالرأيإلاالأدبيكملولا،الأدببغييرالرأييكمللا،زوبخوالأدبفالرأفي

عننفشاوطب،الأصحابعلىالتطاوليمنوكلامذمجلسكفيتحفظ

أنأصحابذيظنلئلافداراةة،والرأيالقوليصوابفي!لكيعرضقممامحيبر

عليهم.التطامذدأبذ

8الاستماعحسن

إمهالمالاستماعحسينومن.الكلايمحسنتتعلغكما،الاستماعحسنتعلم

والنظربالوج!والإقبالم،الجوابإلىالتلفتوقلة،حديثةينقضيحتىالمتكليم

يقولم.لماوالوعي،المتكليمإلى

ويذهث،بهيأتيماصواتيهجنمماأن،صاحبذب!تكلغفيما،واعلم

قبلالرجلحديذوقطعك،بذلكعجلتذقبولإ،فيبهويزريوبهجتإ،بطعم!

نفسإ.بذاتإليكيفضيأن

ألا،تعرفةحديثاالرجلحدثاإذ،بتركهاجديزأنتالتيالأخلاقيومن

أنتريدأنكللناستظهركأنذحتى،فيهوتشاركهكلعليإ،وتفتحةإليهتسابقة

يعلغ.الذيمثلتعلغأنذيعلموا

به.وتفردهبذلذتهنئةأنعليذوما

لألأه



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

ولكل،غايةحاج!ولكل،حاجةمخلوقيلكلفإن،بعدأما:المقفعابنقال

وسبب،سبدهاالغاياتإدىوهيأ،أقدارهادلأفوروفتواللهسبيلأ.غاية

ببلاغهـا.الحاجات

العقلدركهاإلىوالسبيل،والمعادالمعاشيىصلاخوحاجاتهمالناسيىفغاية

بالعزيم.البصيروثمفيدبالبصير،الأمويىاختيازالعقليصحةوأمارة.الصحيح

الأكابر:لبعض

أدبهومنعقدهمنأحسنهبةلامرئاللهوهبما

به)1(أجملللحياةففقدهفقدافإنالفتىجمالهما

تمليإنما،هذايا:فقال،يعنيهلابمايتكلمرجلأتراءكىللهعكتةالمؤمنينأميرسمع

ربك.إلىكتائاكاتبيكعلى

8الاوراقكمراتمنالبديهلاسرعلا

شريك:والقاضيالمهدي

دخلالقاضياللهعبدبنشريكأنوهو،المهديعنرويماذلكومن

فذهب،عوذاللقاضيأحضرللخادمفقال،يبخرهأنالمهديفأراد،يوفاعليه

شريكفاضطرب،شريكحجرفيفوضعه،بهيلهىالذيبالعودفجاءالخادم

ذلك.من

المؤمنين؟أميريا،هذاما:وقال

يدعلىكسرهيكونأنفأحببنا،البارحةالعسسصاحبأخذهعودقال:

القاضي.

27.ا-صالصغيرالأدب(1)
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تخ!!اتمهار

فجاء

المؤمنين.أميرياخيزااللهجزاك:شريكفقال

الأمر.نسيحتى،الحديثفيأفاضواثم

بعينهبشيءيأتيأنلهوكيلأأمررجلفيتقولما:لشريكالمهديفقال

ء؟الشيذلكفتلف،بغيره

أتلفت.مااضمن:للخادمفقال

:الركبانبهسارتالذيإياسذكاءعننقلمامثله

رجعفلما،الحجازإلىالمودعوخرجمالأ،إياسبىأميناستودعرجلأإن:قيل

.فأخبرهإياشافأتى،فجحده،

أتيتني؟أنكأعلمته:إياسلهفقال

قال:لا.

؟غيريعندأقمازعتهقال:

قال:لا.

يومين.بعدإليعدثم،سركواكتم،فانصرفقال:

أريدمحير،مالعندناحضرقد:فقال،أمينهإياسودعا،الرجلفمضى

منزلك؟أفحصين،إليكأسلمهأن

قال:نعم.

يحملونه.وقوفا،للمالموضغافأعدقال:

.إياسإلىالرجلوعاد

لأ55



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

القاضيأخبرإني:لهفقل،جحدفإن،صاحبكإلىانطلق:فقال

بالقصة.

القاضي،إلىأشكوكأوالوديعةتعطيني:فقال،صاحبهالرجلفأتى

إياشا،وأخبرالرجلفرجع،المالإليهفدفع،بالحالوأخبره

الوديعة.أعطاني:وقال

تقربنيلا:لهوقال،فزجره،بهالموعودالمالليأخذإياسإلىالأمينوجاء

خائن.يااهذبعد

8ءالقضا!ءذكا

رجلفجاءه،المفرطوالذكاءالدينمشهوررجلالقضاءوفيأنهومثله

الكيسحصلفلمادينار،ألففيهأنذكرمختوفا،كيشاالشهودبعضاستودع

منوخشي،الماللإنفاقفهغ،ماتقدأنهظن،غيبتهوطالتالشاهدعند

دراهم،مكانهاوجعلالدنانير،وأخذ،أسفلهمنالكيسففتق،صاحبهمجيء

كانت.كماالخياطةوأعاد

الكيسفأعطاه،بوديعتهالشاهدوطالب،واسطإلىحضرالرجلأنفقدر

إلىفرجع،دراهمالكيسفيافإذ،ختمهفضن،منزلهفيحصلفلما،بختمه

دراهم.وجدتوالذيدنانير،أودعتكفإني،ماليعليأردد:لهوقال،الشاهد

يديه،بينحضرافلما،ذكرهالمتقدمالقاضيإلىعليهفاستدعىفأنكر،

الكيس؟أودعككممنذ:للمستودعالحاكمقال

سنة.عشرةخمسمنذقال

.فأحضرها.الدراهمليأحضر:الكيسلصاحبالقاضيفقال

لأ56
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تخ!!اتمهار

الدراهم.تواريخاعتبرواللشهود:القاضيفقال

أنفأمره،ونحوذلكسنينوثلاث،سنتانلهمامنهاافإذ،سككهافقرؤوا

الدنانير.لهيدفع

وأسقطه.البلدبهوأطاف،القاضيوعزله،فدفعها

فخاصمه،فجحده،طلبهثم،مالأرجلأاستودعرجلأأنمنهأغرببلومثله

وكذا.كذاوقدره،إياهأودعتهبمالأطالبهإني:المدعيوقالإياسإلى

؟حضركومن:إياسلهفقال

حاضزا.العزةربكانقال:

؟مكانأيفيإليهدفعتهقال:

كذا.موضعفيقال:

الموضع؟ذلكمنتعهدهشيءفأيقال:

عظيمة.شجرةقال:

يتبينعلامةلكيظهراللهلعلةالشجرةإلىوانظر،الموضعإلىفانطلققال:

.الشجرةرأيتاإذفتذكرهفنسيت،الشجرةتحتمالكدفنتلعلكأوحقكبها

مسرغا.الرجلفمضى

خصمك.يرجعحتىاقعد:عليهالمدعىللرجلإياسفقال

،هذايا:لهقالثم،ذلكبعدإليهونظر،الناسبينيقضيواياس،فجلس

ذكرها؟التيالشجرةموضعبلغصاحبكأترى

لا.قال:

لخائن.إنك،اللهعدويا،واللهله:فقال

لأ57



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

المؤمنين.أميريااللهأقالكأقلني:فقال

الرجل.جاءحتىبهيحتفظمنفأمر

)1(.فخذهبحقكأقرقد:إياسفقال

السائر)2(:المثلالأثيرفيابنقال

الكريم8القرأنحف!

الصناعةهذهصاحبفإنالكريمالقرآنوهوحفظ:السادسالنوعوأما

كلامهيضمنأنهمنها،كثيرةفوائدفيهلأنةبذلكعارفايكونأنلهينبغي

يصيرفيماشبهةولا،لهاالمناسبةومواضعهابهااللائقةأماكنهافيبالآيات

البلاغةمواقععرفاإذأنهومنها،والرونقوالجزالةالفخامةمنبذلكللكلام

الدررمنهيستخرجبحزااتخذهالقرآنتأليففيالمودعةالفصاحةوأسرار

،المكاتباتمنأنشأتهفيماأنافعلتهكما،كلامهمطاويويودعهاوالجواهر،

أيهافعليك،الكلامأفانيناستعمالفيوأداةآلةوحدهالكريمبالقرآنوكفى

واشاراته،رموزهوغامضسرهعنوالفحصبحفظه،الصناعةلهذهالمتوشح

عليه.يعولوذخر،إليهيرجعوكزيغور،لاومنبعتبور،لنتجارةفإنه

)3(:البراعةوسرالبلاغةسحرفيالثعالبيقال

8لقرأناذكر

وحجته،المستقيموصراطه،العميموظده،المعهودوعهده،الممدوداللهحبل

استضاءمنالذي،دليلهالراشد،سبيلهالواضحهو،الوضحىومحجته،الكبرى

.الأوراقثمرات(1)

.1/11السائرالمثل2()

.1/11البلاغةسحر)3(
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تخ!!اتمهار

تستقصىلاالقرآنفضائل،وهوىزلعنهاأعرضومن،ونجاأبصربمصابيحه

ويعمل،الجاهلاللهيعدمبه،ووعدهووعيده،وعهدهاللهحجة.قرآنأدففي

وشفاء،العقابونذير،الثواببشيراللاهيويتذكر،الساهيوينتبه،العاقل

مايمل.فلاويملويكتب،دائئايقرأأنهفضائلهومنالأمور.وجلاءالصدور،

جعللمنطويى.أمامهالموتوتصور،إمامهالقرآنجعلمنعلىالدنياأهون

ترتيله.وحسن،ترتيبهحفظالقرآنخلقمنلبه.ومفتاح،قلبهمصباحالقرآن

لبعضقيل،والنهايةوالخروجالمبدأباب)1(:رشيقلابنالعمدةفيجاء

واشتهر.اسمكطارلقدالشعر:بصناعةالحذاق

وقرطست،الكلاممقاتلوأصبت،المفصلوطبقت،الحزأقللتلأنني:فقال

وقد،والهجاءالمدحإلىالخروجولطف،والخواتمالفواتحبحسنالأغراضنكت

إلىالخروجولطافة،النجاحومطية،الانشراحداعيةالافتتاححسنلأنصدقة

بالنفسةوألصق،السمعفيأبقىالكلاموخاتمة،الممدوحارتياحسبب،المديح

بخواتيمها.والأعمال،قبحقبحتوان،حسنحسنتفإنةبهاالعهدلقرب

ثعلبة:بنقيسبنيأعشىقولعائشةابنوأنشد

جعلاماحيثوالشيءفايش،ذا،سلامةياالشعركلدتك

السبلاالسحابةرعدينزلكماالكريميستنزلوالشعر

الجاحظ:رسائلفيجاء

تفضيلك-اللهحفظك-ذكرت:الكلامصناعةفيكتابهصدرمنفصل

النظر،فيبالمبالغةوشغفك،النظاممذهببهخصصتوالذي،الكلامصناعة

والذي،الفرقةمنووحشتك،بالجماعةأنسكمع،النحلبتهذيبوصبابتك

.2728-/1ةالممدانظر(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

منمكروههاعلىالنفسحملومنوالتنقير،البحثإدامةمنعزمكعليهتم

بهم.والتعرفإليهمالانتسابومنالتفكير،

والذيالذكر،صالحفيوالرغبةالأجر،فيالاحتسابمنلكتهيأوالذي

منولكل،والنابتةالمرجئةمفارقةوطول،والمارقةللرافضةالنصبمنرأيت

المشبهة.بهويعمالجبريةبهيخصوالذي،عنهموانحرف،عليهماعترض

سمتالذي،المعتزليوالنظار،السنيوالمتفقه،الجماعيالمتكلمأيهافيا

للعوامالتعرضفيماواحتمل،عنهاالدنياإدبارمعالكلامصناعةإلىهمته

إلاالنحلمنولا،الممتحنالخالصإلاالأديانمنيقنعهولم،عليهاالثوابمن

المصفى.المحضإلاالتمييزمنولا،المهذبالإبريز

الإلهامادعاءعنرغبكما،الأغماروالحشوةتقليدعنبنفسهرغبوالذي

الكلامصناعةإق:اليقينشرففيرغبتهبقدرالقياسظلمعنورغب،والضرورة

الذيوالصاحب،يبلىولايفنىلاالذيالكزوهو،ثمينوجوهر،نفيسعلق

والقسطاس،عبارةكلعلىوالزمام،صناعةكلعلىوهوالعيار،يغلولايمللا

كلصفاءيعرفبهالذيوالراووق،ورجحانهشيءكلنقصاقيستباقبهالذي

.ومثالآلةتحصيلوهولكل،عيالعليهعلمأهلكلوالذي،وكدرهشيء

تصونهولن،مصونوالحرم،ممنوعوالحمىوحمى،محروسوالثغرثغرإنهألا

إلاتحرسهولن،ومجهودكبمهجتكتجودبانإلاتمنعهولن،دونهنفسكبابتذالإلا

النيلأ.حسنمقدارعلىوالتوفيقالمشقلأ،قدرعلىوالثواب.فيهبالمخاطرة

،المنزلوالحلالالحرامالشهرحرمةعرقماوبه،حرفايكونلاوكيف

لهالأمموكلعدو،لأهلهالناسوكل،ثغزايكونلاوكيف؟االمفصلوالحرام

مطالب.
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تخ!!اتمهار

مسلفاكانماعظيمكلفيهيحتملبأنوأولاه،بالتعظيمالشيءوأحق

وآلة،الغامضلإظهاروأداةوالخطير،والحقيروالكبير،الصغيرمعرفةإلى

.الإطنابيوموالإطنابالإيجاز،يومل!يجازوسبئا،الغاشيةلتخليص

بينمافضلوعلى،النقصانمنالشرينبينماصرفعلىيستدلوبه

مثلالآلةواعطاء،العبارةمنالعقولفييصنعوالذي،الرجحانمنالخيرين

.البدنفيالروحصنيعومثل،الروحفيالعقلصنيع

حجة،لنبيولا،ربوييةللربيثبتلممكانهلولاشيءمنأعظمشيءوأي

يعرفوبه.الدليلصورةفييتخيلوماالدليلوبين،وشبهةحجةبينيفصلولم

الاستفاضة.منوالشذوذ،البدعةمنوالسنة،الفرقةمنالجماعة

منها،عجيبةالمكروهمنوضروئا،كثيرةآفاتالكلاملصناعةأنواعلم

وبعضها،للعيونيظهرولابالعقوليدركماومنها،والعقولللعيونهوظاهرما

سليمعقللكلإلايظهرلافإنهللعقوليظهرمماوكانللعيونيظهرلموان

إدمانبعدإلاأيضايدركهلاثمالجوهر،خالصصحيحوذهن،التركيبجيد

الصابر.والمعلمالباهر،الشكلمناظرةبعدوالا،الكتبدراسةبعدوالاالفكر،

علىتفضيلهومن،قويةشهوةمنبدفلا،النهايةأقصىوبلوغالمبالغةأرادفإن

ولج.البابقرعأدمنومتى،أنجحاجتهدمتىبأنهاليقينمع،صناعةكل

عليه.الثوابمنحقهأعطاه،فيهالرغبةمنحقهالعلمأعطىافإذ

كلها،أحسنهاقدأنهبعضهاأحسنمنيرىأنالكلامصناعةآفاتومن

كالمنتهي،أنهالمبتدئيرىحتى،خاصمهمنفوقأنهظنفيهاخاصممنوكل

لأصحابهوينصب،أهلهعنيعرضأنهوأيضا.الذكيفوقأنهالغبيإلىويخيل

ولاالتمثيلمايديىولم،كانمنذأدبفييخضولم،قطعلمينظرفيلممن

والتفكير.الإهمالبينمافرقولا،التحصيل
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النحووالعروض،أصحابولا،الكتابولاالحسابتعتريلاالآفاتوهذه

أصحابولاالأشعار،رواةولاالآثارحفاض!ولاالسير،وحمالالخبرأصحابولا

الحلالفييفتيومن،الأحكامأصحابولا،الشعراءولاالخطباءولا،الفرائض

لذيولا،المهندسينولاالمنجمينولاالأطباءولا،التأويلأصحابولا،والحرام

مسألة.لذيولاعيلةلذيولا،تجارةلذيولاصناعة

منمنهمفللصابرمقصورون،وعليها،مخصوصونالبليةلهذهفهم

ولا،قوتهاتظهريكادلاالصناعةوهيالصبر.منبهخصماحسبالأجر

الخصم.حضورمعإلا،أقصاهايبلغ

يكادولا،اليدوحركةالصوتبرفعإلامنهامحبتهيبلغالخصميكادولا

تحتفلولا،الخصوممنوالاحتشاد،العظيمالمحفلإلافييكوناجتماعهما

ذخيرتهاأقصىوتعطي،بمكنونهاالقوةتجودولا،قوتهماتجتمعولا،نفوسهما

الحالوهذه،حفلوساعةجمعيومإلا،وحاجتهافقرهاليوماستخزنتالتي

الغلبة.حبإلىداعية

التغلب،معالصوترفعوطول.الغلبةحبمنالتغلبإلىأدعىشيءوليس

الحقيقة.دركمنويمنعان،النيةفساديوجبان،المفسدطباعالتغلبوافساد

القصد.جهةاأخطأالاعتدالحدمنخرجاومتى

عليهمحمولأبذافهو.الهضملهمتاح،الظلممنملقىبعدالكلاموعلم

دونه.لهمانعلا،مفتوحإليهالظلموبابحظهومبخوس

جمهورعلىويغمض،العقلاءأكثرعلىيخفىالضررمنفيهبماوالعلم

ظنكفما،الأدباءأكثرعندومخذولأ،العقلاءأكبرمنملقىكاناواذالأدباء.

والغمرالغادر،بالظلومظنكمابلقصيزا؟ونظرهضعيفاعقلهكانبمن
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عنه،وانحرافهم،بهالخواصعواموجهل،فيهالعوامسبيلفهذاالجاسر؟

فيه.لبعضبعضوعداوة،عليهالملوكوميل

والأصفياء،الخلصقليلة،والأدعياءالدخلاءمحيرةالكلاموصناعة

سحيقةةبعيدةالصناعةبهاتستحكمالتيوالشروط،غريبةفيهاوالنجابة

الكلامصناعةفيالطبعولردي،لصحيحهمليسماالعجزمنالقومولدعي

مغموزاإلاتجدهتكادلابل،منهمعليهاللمطبوعليسماالمعرفةادعاءمن

السفلة.بمخاتلمقصوذابالحشوة

الحسابأصحابأنالصناعاتأصحابعندالكلامصناعةمظالمومن

،الحدسصوابوسبيل،الرأياجتهادسبيلالكلامسبيلأنيزعمونوالهندسة

واضطرارئاطبيعئاكانماإلاالعلمليسوأنه،والتمويهالتقريبطريقوفي

الحدودألفاظهيتنازعولا،المشتركةالوجوهمعناهيحتملولا،لهتأويللا

المتشابهة.

غيروأنه،واحدشيءأنهالواحدبالشيءعلمهمبينليسأنهويزعمون

الثقة.بغايةوالحكمالصدوروثلج،والاستبانةالإتقانمعنىفيفرقصاحبه

شهرقدالذيالحاسبوهذا،قضيتهأبرمالذيالمهندسهذافلوكان

وعناية،مناسبةوطبيعة،جيدةوقريحةصحيحبعقلالكلامنظرفي،حكومته

تهيبلكان،بالإصابةويقين،للعلموشهوة،شواغلوقلةصدقوأعوان،تامة

الكلامصناعةمنعرفيكونلابمنفكيف.بهأولىوالتوقي،بهأزينالحكم

له؟.والمتوسط،فيهالمقتصديعرفهما

لاوهوممنإلا،ذلكيقولحاسئارأيناولا،قطمهندشاوجدناماأناعلى

عرفقدمنقضيةوقضيته،المحصلينلائمةمنيشفقولا،القولسرفيتوقى

صع
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منوعلم،بأسرهاالمعانيوعجم،كلهاالأمورووزن،العواقبواستبان،الحقائق

مغرور.كلغرأينومن،واثقكلوثقأين

يدركلاماالهندسةفيوأن،يعلملاماالحسابفيأنيقرونأنهموعلى

فيالنقصوبذلك،صناعتهمفيالعجزبذلكيقرونلاوالمتكلمون.يفهمولا

غرائزهم.

الدنياإدباررأواقدأنهمإلاالفضلمنالمتكلمينفييكنلملوإنه:وأقول

علىوالراعيالرعيةواجماع،والأحكامالفتياإلىواقبالها،الكلامعلمعن

الكلاموعلم،المتكلمحرمانعلىواطباقهمةفرعالفتوىوعلم،المفتيإغناء

إدخالمخافةةالحظذلكعننفوسهموشحت،تكلفهذلكمعيتركوافلم،أصل

،والفرعالأصلاجتماعطبائعهمتسعألامنواشفافا،الأصلعلمعلىالضيم

حفظمع،والكثرةالغنىمن،الأصولإحكاممععندهمآثروالقلةالفقرفكان

يكونواأنوتركواوتعديلهمالقضاةوتركوا،قضاةيكونواأنفتركوا،الفروع

أكمل،وآدابهم،أتمآلتهمبأنمعرفتهممع،عليهميحكمبأنوقنعواحكافا،

أحصن.حفظهموموضعأحضر،وحفظهم،أثقبونظرهم،أحدوألسنتهم

منمادونهاوعلى،والغاليالأزرقيبينماعلىيشتملاسموالمتكلم

جميععلىبل،المعتزلةوأصنافالشيعةجميععلىبلوالرافضي،الخارجي

.ةالشاذالمذاهبوأهلالمرجئة

فما،اقالمذوالنطقبهايكملجارحةواللسان)1(:الخواصأدبفيوجاء

فمه،قرارةفييحصللممايتذوقأنموقعهغيروفي،يعنيهلابماتكلممنعلى

غيرفيبأنيابهويصرف،ماضغهيعاتبأنو،دهرهطولبالهواءيتمطقوأن

/1.2الخواصأدب(1)
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الكلامإدامةيستحسنأنوجبلماذلكلواستحسنأنهعلى،اغتدائهساعة

وغيرقبيحالأوللأنةأمرهمنشيءفيينفعهلابماالقولمنواللهج،حينهلغير

هووكما،بالأذىالمضرةأصلوهو،قتالوفاحشوضار،قبيحوالثانيضار،

المساءة.فيمخولومعهم،بالمعرةفهوموجهبالعيبالمضرةأصل

لسانه،ملكعنعاجزاتكلممنعلىفما،والرجلاليدعضومثلواللسان

وأن،بطشلغيردائفابأناملهيعبثأن،بيدهوالجهلالخرقالتهلكةإلىوملقئا

فيبرأسهينغضبأنعليهالمقياسيطردثمسعي،لغيرسرمذابقدمهيلبط

لعينه.تبدوصفاتكلبهيواقحوأن،أوقاتهجميع

والتعاجز،العجزغيرشيئاديستالآفةأنالعالمونوعدم،اللهعدمقد

وغير،والاعتزامالنهضةرباطعنهويحل،لlالوالخاطريعودأنوغير

منالريحهئةمعوالميل،الخلاصفيالنفسجهدقبلالماءجريهمعالانسياح

نفسدوأن،نقفاقمعيدهابنعمهنخرقأنباللهونعوذ،بالاستمساكأعذارغير

أيالتهأحسنفإن،عبدهعدىاللهمننعمةاللسانفإن،عقائاقمجعدهامثابته

تمييزهأعقابوأوطأه،قلبهراءووركزه،جامحهبالرياضةوذلل،تدبيرهوملك

وازاحة،نفعإحرازمنالآخرةلخيرفيأوالدنيالخيرفيإلايرسلهولم،وتدبره

ويستديم،بطبهإحسانبهيطبهوالذياكفذ،الذلالضروأقتل،مضرة

وأجراه،عليهالعقلولايةمنوأعفاه،شأنهوأرسلهوان،سياستهبحسنالأنعام

علىالنارفيحصائدهأكتبه،والمحالبالصوابوأنطقهالخبار،والوعثفي

العداواتمنلهوتحوش،منهينسلعارلاليطالدنيافيتكسوهأنبعد،وجهه

شاعزابديغاوكان،ميسرةبنمحمداللهأبوعبدقالكما،معهقرارلامنزعخا

وتبحر:وبيان،وتأملنظروصاحب،ناسكاوفقيفا
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ضيقيوملكلالصديقمنأكثر
هدوايستطعلمأكثرالعدوامن

آخر:وقال

اللياليأحشاءأودعتوما

الثقفي:إسماعيلبنطريحوقال

مهجتهأسكنتامرأتأمقلا

وجاربهييديلذياجميلكبلوا

الخنفي:جابربنحريثوقال

ظلمتهحزاالدهرتأمقلا

ومرةصليبعو؟ذاكانإذا

:محدثآخرقالو

الرجامعاداةعننم

عندفحايمأذيتواذا

:الأولالمعنىآخرفيوقال

فإنهالسكوتيعجبككانإن

مرةسكوبعلىندمتولئن

الرجالحقدمنعليكأضر

يندمللجرحاإن:كيلوإنغيفا

الرجلأفعالهمنوليحرسنك

نائمغيرأنهفاعلمنمتوان

العطائمالأمورلإحناءركوئا

المضاجعحسكفإنهال

ومانعمجتهذا،الضيم

الأخياراكبلئايعجبكانكد

مراراالكلامعلىندمتفلقد

علىالندممنخيرالسكوتعلىالندم:الأوائلبعضقولمنمنظمكأنه

القول.
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صول.منأشدقوليرب:أكثموقال

المحبة.يكسبالصمتوأحسنأيضا:وقال

فاعله.وقليلحكمالصمتقال:لقمانأنويروى

لسانيوجدتإني:الصمتكثرةعلىليموقد،غلإمعليبنالحسنوقال

أكلني.أرسلتهإنسبغا

المنبررقيتافإذ،لسائاالناسأطولمنأنت:مروانبنالعزيزلعبدوقيل

نزر.بكلامتكلمت

أفعل.لابماآمرهمأنلمج!ربيمنلأستحييإني:فقال

وهو،المادحفيهيقولأنإلىصيرهعبدالعزيزمنالقولهذاأنجرمفلا

مولاهم:نصيب

يقولماأحسنفوقويفعلليلىابنالقولفيحسنيقول

الخليلويرزؤه،مودتهمإلأالخلانيرزألافتى

دمه.أهدرلسانهأطلقمنو،لهقنوعفلاأملهأطلقمنالحكماء:بعضوقال

لسانه.اتسعقلبهضاقمن:منهمآخروقال

حسن.قولوهذا.لأجبتكيسمعكاللهأنلولاالعابد:فقال،عابذارجلوسب

وماوالوصلوالفصلالخروجحسنفيوالقول(:)1الصناعتينفيوجاء

ذلك.مجرىيجري

.1/135الصناعتينمحاب(1)
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:المبادئذكرفيالأولالفصل

دلائلفإنهن،الابتداءاتالكئابمعاشرأحسنوا:الكئاببعضقال

.البيان

يتطئرمما،أقوالهومفتتح،أشعارهفييحترزأنللشاعرينبغيوقالوا:

وتشتيتالديار،إقفارووصف،والبكاء،والمخاطبة،الكلاممنوششجفى،منه

المدائحتتضمنالتيالقصائدفيسئمالا،الزمانوذئم،الشبابونعى،الألأف

إذاالكلامفإن،الحادثةالخطوبووصف،المراثيفيذلكوششعمل.والتهاني

إنماالشاعرأنيعلمكانوان،سامعهمنهتطئرالمثالهذاعلىمؤسشاكان

الزمة:ذيابتداءمثل،الممدوحدوننفسهيخاطب

سرفيمفريةكلئمنكأنهينسكبئالماءمنهاعينكبالما

ابتداءه:نواسأبيعلىالبرمكييحيىبنالفضلأنكروقد

ا؟يوأخنكلموانيعليكلباديالخشوعإنالبلىأربع

قوله:إلىانتهىفلماقال

وغادرائحينمنبرملببنيفقدتغماإذاالذنياعلىسلاخ!

نكبوا.حتىأسبوعيمضيىلمإنه:وقيل،تطيزهاستحكموسمعه

بنمحمدحدثناقال:،الصوليحدثناقال:،أحمدأبوبهأخبرناماومثله

بناءمنفرغلماقال:،محمدأبيأخيهعنعميحدثنيقال:،اليزيديالعباس

وأصحابه،أهلهمنالناسوجمعفيهجلس،للعباسيةكانالذيبالميدانقصره

بالفسافساالمنقوشالإيوانفيسريرهوجعل،الديباجكفهمالناسقيلبسأنوأمر

الجواهر،بأنواعمرضعسريرعلىفجلس،العنقاءصورةصدرهفيكانالذي

عنآبنوسألميزةالإيوانوفي،اليتيمةالدزةفيهالذيالتاجرأسهعلىوجعل



تخ!!اتمهار

فكلما،الإيوانبابإلىالمعتصمعليهالذيالسريرعندمن،يسارهوعنيمينه

ذلكمنأحسنالناسرأىفما،يراهالذيالموضعفيبنفسههورئبهرجلدخل

سمعماشعزافأنشده،لهفأذن،الئشيدفيإبراهيمبنسحاقإنهذستأفا،اليوم

القديمة،بالديارتشبيبأولهأنإلأ،المجلسوصفةصفتهفيمنهأحسنالناس

منها:بيتأولفكانآثارهاوبقية

أبلدكانذيماشعريليتيافمحافيالبلىغيزكدازيا

معإسحاقعلىذهبكيفوعجبوا،الناسوتغامز،منهاالمعتصمفتطيز

.للملوكخدمتهوطولوعلمهفهمه

المجلس،ذلكإلىاثنانمناعادفما،وانصرقما،هذايومنافأقمناقال:

القصر.وخربرأى،شزقنإلىالمعتصموخرج

أولها:،قصيدةسعيدأباالبحتريوأنشد

أباعزهتزمحيئنؤىووشكآخزهتطاولليل!منالويللك

أيضا.وهورديء،الوللهوجعله،فغثره،لكوالحربالويلبلسعيد:أبوفقال

الداعي:أبومقاتلوأنشد

المهرجانويومالداعيغزةبشريانولكنبشرىتقللا

ضرئا.الداعيفأوجعه

.بشريانفعنديبشرىتقلإنقلت:هلاقال:ثم

الخريمي:ذكرهاكمافليذكرهادازايذكرأنأرادفإن

والسروزالغضارةوساعدكالحبوزلكدامدازياألا
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أشجع:قالوكما

الأياخ!جماتهاعليهنشرتوسلاخ!تحيةعليهكصز

النابغة:قولالجاهليةابتداءاتأحسنوقالوا:

الكواكببطيءأكاسيهوليل!ناصبأميمةيالهغكليني

حجر:بنأوسقولابتداءجاهليةمرثيةوأحسن

وكعاكدتحذرينالذيإنجزعاأجمييالنفسأيتها

:تمامأبيقولابتداءإسلاميةمرثيةوأحسنقالوا:

بلقغابعذكالجو؟مغنىوأصبخأسقعاكانوانالناعيبكأصغ

الآخر:وقول

الجو؟إلىالجودفتىأنعى

بعدهالثرىمصنفتئأنعى

بموجودأنغىمقمثلما

العودمنالماءبقية

والمنزلالحبي!توذكر،واستوقفووقف،واستبكىالقيسامرؤبكىوقد

وهوقوله:،بيتنصففي

ومنزلحبيبذكرىمننبلبكفا

الابتداءات.أجودفهومن

السموءل:قولالعربابتداءاتأحكمومن

جميليرتديهرداءفكلأعرضهاللويممنيدن!مقلمالمرةإذا

سبيللثناءاحسيئلىإفليسضيمهالنفسعلىايحملقهؤلموا

لبيد:قولابتداءاتهمأحكم:بعضهموقال

زائلمحالةلانعيموكلأباطلاللهخددماشيءكلأألا
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المعروفمحمدبنإبراهيمقالماأحسنوما)1(:الفصاحةسرفيوجاء

ولا،الناطقإفهامسوءمنالسامعيؤتىألاالبلاغةحظمنيكفي:بالإمام

السامع.فهمسوءمنالناطق

البلاغة.تفضيلمختارفيكلاموهذا

والبيان،العقلرائدوالعلم،الروحرائدالعقل:الكاتبهارونبنسهلوقال

العلم.ترجمان

رأىلمااحتقرهالمنذربنالنعمانعلىضمرةبنضمرةدخلالموقالوا:

دمامته.من

.تراهأنمنخيربالمعيديتسمع:وقال

وانما،فيهاتستقيوليست،بالقفزانتكاللاالرجالأناللعنأبيت:فقال

.بلساننطقنطقوأن،بجنانصالصالإن،ولسانهقلبهبأصغريهالمرء

)2(:الأعشىصبحفيوجاء

المعتز:ابنقولكاتببهمدحماأحسنفمن

جوهراتنطمأونوزاتفتحيمينهخلتالقرطاسأخذإذا

الآخر:وقول

منطقهالمنثوراللولويولف

.1/12الفصاحةسر(1)

.1/7576-الأعشىصبح)2(

الكتب!بالأكلدمالدروينطم
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الآخر:وقول

!طرسهيركموكاتب
أكلدمهتنطممافالدز

الآخر:وقول

ليعملهايوئاأكلدمههزإن

أناملهلقعلىأكروان

الآخر:وقول

كتابته!الفكريخطرلا

مغايجريانوالفعلالقول

الآخر:وقول

مقتدرالكتاببنيمنوشادن

أحدميدانه!يجاريهفلد

ألحاظهترتعبهروصما

ألفاظهتنثرماوالسحر

عاملههزكميكلأنساك

لهالأنامكتاببالرقأكر

خاطرلهاأكلدمهكأن

آخرولافيهماأوللا

إنشاءالناسأحلىالبلاغةعلى

شاءإنالإنشاء!سحبانيريك

ذلكفمن،زمنكلفيبهجوهمولهجوا،الكتابحمقىبذمأولعواوكذلك

يهجوكاتئا:المتقدمينبعضقول

زياد!حربآلكدعوىيدعيهاالكتابةحمار!

المداد!كيابكغركتولومنهالستالكتابةعنكفدع

)1((.الكلامنقضالعقلتغ)إذاوورد:

672.ص:البلاغةنهجفيات!طالبابيبنعليالإمامكلاممنهذا(1)
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لتعليم8ا!لأدبا

مانذكركمودكنا،تجهدونمانعدمكمماواللهإئاللرقاشي)1(:الفضلقال

تعلمون.

موضعه:غيرفيالكلام

أبوالعبر)2(.(قبلأفا)استعملمنأول

إلىأحدجلسماتفوحالذنوبلوكانت)3(:يقولخيثمبنالربيعكان

أحد.

بعدللعافيليس،المؤمنينأميريا:للمأمونالمهديبنإبراهيموقالقال:

عذر.الملكبعدللمعاقبوليس،ذنبعليهالقدرة

حاجتك؟فما،صدقتقال:

.فلان:قال

لك.هوقال:

قد:حوائجهبكثرةتضخروقد،دؤادأبيبنلأحمديوفاالواثقوقالقال:

إليكاوالمتوصلينبكللائذينبطلباتكالأموالبيوتأخليت

مكتوبأجرهاوذخائر،بكمتصلشكرهانتائج،المؤمنينأميريا:فقال

فيك.المدحلخلودالألسنعشقإلاذلكمنليوما،لك

.521ص7جالدر:نثر(1)

.692ص7ج:نفسهالمصدر(2)

.921ص7ج:نفسهالمصدر(3)



اللغويا!تصالتمهار!!
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منتك،بهوتقوى،عشقكفييزيدمامنعتكلا،والله،عبداللهأبايا:فقال

الزوار.فييفرقهادينارألفثلاثونلهفأخرجوأمر.دونكلناكاناإذ

اللهأصدح:فقال،صفرةأبيبنالمهدبعدىالسدميأبووجزةوقدمقال:

.يثربمنالإبلأكبادإليكوضربت،الدهناءإليكقطعتإنيالأمير،

؟عشرةأوقرابةأوبوسيلةأتيتناهل:فقال

وان،أنتذلكفأهلبهاقمتفإن،أهلألحاجتيرأيتكولكنيلا،قال:

.غدكمنأيأسولم،يومكأذمملمحائلدونهايحل

.المالبيتفيمايعطى:المهلبفقال

يقول:فأنشأ،إليهفدفعتدرهمألفمائةفيهفوجد

لجودواغيرالبذليحسنفديسراحتهاللهصاغلجوداعدىمنيا

غودمنمنحوتانلجودواوأنتكاطبةبالشرقمنعطاياكعفت

أنت،اللهأصلحك:فقال،المهلببنيزيدعلىزفربنالكوثرودخلقال:

إلاشيئاالمعروفمنتفعللست،بكوششعان،عليكيستعانأنمنقدزاأعظم

تفعل.ألاالعجبولكن،تفعلأنالعجبمنوليس،منكأصغروهو

حاجتك.سلقال:

نهكتني.وقد،دياتعشرقوميعنتحملتقال:

بمثلها.وأضعفناهابها،لكأمرناقدقال:

فلابهبدأثميماوأما،منكلمقبولهوبوجهيسألتكماإنالكوثر:فقال

؟السؤالذلكفيتكوقد،ولمقال:فيه.ليحاجة
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مننالنيمماأكثرإياكبمسألتيمنيأخذتهالذيرأيتلأنيقال:

نفسي.علىالفضلفكرهت،معروفك

قبلتها.إلاإلثيإنزالكمنلهأملتنيفيماعلثيبحقكأسألكفأنايزيد:قال

فقبلها.

عنداريبعدت:خراسانمنالمأمونإدىطاهربنعبداللهوكتبقال:

إلاأتفيألاتصرفتحيثكتوان،خدمتهوعنجناحهظلوعنالمؤمنينأمير

مجلسه،بحضوروالتزين،المباركةرؤيتهإلىالنظرإلىشوقياشتدوقد،به

منسعةفيكنتوان،قربهمنآثرعنديشيءفلا،رأيهبحسنعقليوتلقيح

المسيرفيدييأذنأنالمؤمنينأميررأىفإن،بهديذكرهجلاللهوهبهعيش

فعل.لديأقرهاالتيبالنعمةوأتهنأ،علئيبالنعمعهذالأحدث،السلامدارإلى

وانما،مشتاقإليكوأنا،حبيبالعباسأباياإليقربك:المأمونفأجابه

فالزم،العاقبةلحسنوالتخير،لكبالنظرالمؤمنينأميرعنداركبعدت

الشاعر:قولواتبع،مكانك

بعيداالقلوببينماكانإذابنافعيليسالداردنورأيت

قال:رجاءأبيعنالحارثبنخصيفوحدثما

منسلفتعدةعلىوعظمائهمالشاشدهاقينمنرجلالمأمونمعقدم

انتظارالرجلعلىفطال،مملكتهإليهيضموأن،بلذاتوليتهمنلهالمأمون

إلىرقعةإنفاذوسأله،مسعدةبنعمروفقصد،بذلكلهوأمره،المأمونخروج

ناحيته.منالمأمون

أوصله.فإني،شئتمااكتبعمر!فقال
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.نعمتانعلئيلكيكنعنيذلكفتو،قال:

بقضاءالمطلربقةمنعبدهأسريفكأنالمؤمنينأميررأىإنعمرؤفكتب

تعالى.اللهشاءإنفعلبددهإدىالانصراففيدهيأذنأوحاجته

وايجازلفظهاحسنمنيعجبهفجعلعمزادعا،الرقعةالمأمونقرأفلما

فيها.المراد

المؤمنين؟أميريانتيجتهافماعمر!قال

استحساننافضليتأخرلئلاسألةبماالوقتفياهذفيلهالكتابقال:

ففعل.الإغفالوسماجةالمطلدناءةعنصلةدرهمألفمائةوبجائزة،كلامه

ذلك.عمرو

ومائتينثمانيسنةمكةأهلأصابلماقال:شاكرأبيبنإسماعيلوحدثنا

بنعبداللهكتبكثير،خدقهدمهتحتوماتالحجر،شارفالذيالسيل

المأمون:إلىالحرمينوهووالي،العلويالحسن

وعمرة،مسجدهوألأف،بيتهوجيران،اللهحرمأهلإن،المؤمنينأميريا

،البنيانهدمفيأحداثهتراكمتسيلمنمعروفكبفيءاستجارواقدبلاده

ماحتى،والأثقالالأمتعةوجرف،الأموالواجتياحوالنسوانالرجالوقتل

الغذاءطلبشغلهمقد،وملبسمطعمفيإليهمايرجعتالذاولاطارفاترك

فأجزهم،والأجداد،والآباءوالأولاد،الأمهاتعلى:البكاءإلىالاستراحةعن

عنهم،مكافئكاللهتجد،إليهمواحسانك،عليهمبعطفك،المؤمنينأميريا

منهم.لكالشكرعزومثيبك

.الكثيرةبالأموالالمأمونإليهمفوجهقال:
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أميرإلىمكةحرملأهلشكيتكوصلتفقد،بعدأما:اللهعبدإلىوكتب

ماوهومتبع،نعمتهبسيبوأنجدهم،رحمتهبفضلالله،فتلافاهمالمؤمنين

عزمهتثبيتوعزفيجلاللهأذنإنوآجلأعاجلأعديهميخدفهبماإديهمأسدفه

فيهم.نيتهصحةعلى

إليهم.أنفذهاالتيالأموالمنمكةأهلإلىأسزهذاكتابهفكانقال:

كتبه،بهيعجبكتابومعهيوفاالمأمونعلىدخلت:يوسفبنأحمدقال

رأيت؟فيمامفكزاأحسبك:وقالإلئيفالتفت،مسعدةبنعمروإليه

.المكروهالمؤمنينأميراللهوقى،نعمقلت:

الرشيد،بهخبرنينظيرالخبركلافاقرأتولكني،بمكروهليسإنهقال:

،الكلامحشومنوالتباعد،البغيةمعنىمنالتقربالبلاغة:يقولسمعته

الصيغةهذهعلىيسبكالكلامهذاأنأتوهمفلمالكثير،علىبالقليلودلالة

استعطافاالكتابوكان،الكلاماهذحقلأقضينوالله،الكتابهذاقرأتحتى

الطاعةفيوقوادهأجنادهمنقبليومنالمؤمنينأميرإلىكتابيفيه،الجندعلى

أرزاقهمتأخرتوقد،جندطاعةعليهتكونماأحسنعلىوالانقيادوالموالاة

أشهر.لثمانيةلإعطائهمفأمرقال:.أحوالهمواختلت

اللهآتى:إديهكتب،الأمينمحمدبرأسالحسينبنطاهربعثولماقال:

قدرمنكانفقد،لديهوأياديهعليهنعمتهفيبهيزيدماشكرهمنالمؤمنينأمير

ووفاةالأودياءوسلامةبحقهالظفرعدىالمؤمنينأميرإعانةوعزفيجلالله

لنفوذبالأمر،والاستبدادالخلقفيالقضاءمنلهدافعلاماالرشيدبنمحمد

فوائدالمؤمنينأميرفليهنئ،وحياةوموتواجلالإعزازمنأحبفيمامشيئته

منوالسماءالأرضأهلإديهيؤولبماالرضىأخيهعنوديعزه،عديهاللهتطؤل

والفناء.الانقراض
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تهنئته.منبقدبيأوقع،بتعزيتهدسروريوالله:يقولالمأمونفكان

أحدهالمأمونفإن،بعدأماطاهر:بناللهعبدإدىالمعتصموكتبقال:

حسنإلىلكاللهجمعوقد،أهلأفيهلهأنتالذيلأكثررآك،كرامتهدارالله

وشكر،الوفاءوكرم،الطاعةحسنمنمحضتهلمارأييجميلفيككانرأيه

وأموالالمؤمنينأميرأولياءمنكفايةفيبأنكالأخباراتصلتوقد،الإحسان

ممنأحدأوعدوكينالكأنعنوعامتكخاصتكمنمنعةوفي،خراسان

الله.شاءإنليعرفهةالمؤمنينأميرإلىذلكبشرحفاكتب،بسوءيخالفك

؟الكتابهذافي-ماحماد:بنإسماعيلدكاتبهعبداللهقال،كتابهوصلفدما

دونه.نفسكأمرمالك،طاعتهمنخارجبأنكتعريضكتابقال:

عنه.فأجبهقال:

وأنصار،قفواواناللهحزبفإن،المؤمنينأميريا،بعدأما:إديهفكتب

بعزمنيأوثقعدوملاقاةفيبشيءأناوما،الغالبونفهمضعفواوانالمؤمنين

أميروفي،اللهوفي،قمزرةوالأموال،فقديدةالأيديفأما،المؤمنينأميردودة

منه.كتابهموقعوحسنعذرهفقبل.الغنىأعظمالمؤمنين

،الخراجديوانعنعزلهوقد،الواثقإلىإسرائيلبنأحمدوكتبقال:

أنتمنالإذلاليستحقبم،المؤمنينأميريا:حساباتهليصحح،بتقييدهوأمر

لابتداءراجيةنفسهتزلولم،أملهمفزعواليك،عزهموئلورسولهاللهبعد

منه،ورفعك،عليهتطولكإلىطامحةوعينه،لديهنعمكوتتابع،إليهإحسانك

لاعماواعص،يزينكما،المؤمنينأميريالهفهب،إليهالضيعةفيوالزيادة

معول.غيركعلىولا،معدلعنكبهفما،يشينك

طلاقه.ل!فأمر
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منيستعفيهخالدبنيحيىإلىالأشعثبنمحمدبنجعفروكتبقال:

فيه.الدخولنالمنشكرمنهالخروجأريدماعلىلكشكري:العمل

كيفأدريما:الموصليإبراهيمبنإسحاقإلىهشامبنعلئيوكتب

الحرقةمننوغااللقاءلييحدثثمأشتفي،فلاوألتقي،فأشتاقأغيب؟أصنع

الفرقة.للوعة

نإوأنت،الرجالكرامعندالحالجميلفلاندلف:أبيإلىمعقلوكتب

عليه.غيركفضلغلبك،عليهبفضلكترتبطهلم

لاماوعزجلاللهفضلمندنابانفقد،بعدأماد5:أخإدىرجلوكتب

ماقبيحأمنشر؟ماأجميلنشكر؟ماندريوما،نعصيهمالكثرة،نحصيه

،شكرهالأمورفييلزمناأنهغيرعفا؟ماكثيرأم؟أبلىماعظيمأمستر؟

آلائه.حسنعدىإياهبشكركبلائهحسنمناللهفاستزد،حمدهعديناويجب

له:أخإلىرجلوكتب

بأفضاله،نعمهعليكوأتم،لإحسانهابتدأكالذياللهبتقوىأوصيك

عافانا،استدراخاكانربمافإنه،إمهالهيغرركولا،اقتدارهمععليكوصبر

.بالإحسانوالاستدراج،بالإمهالالاغترارمنواياكالله

الأميرأملمنعوضيالأمراء:بعضإلىالحرانيأبوهاشموكتبقال:

متعذر.الحرمانعلىوالصبرمتأخر،

أنعليكالمثنيعلىالنعمةمنإن:اللهعبدبنمحمدإلىرجلوكتب

ولاينتهي،الكذبنقيصةتلحقهأنيحذرولاالتقصير،يأمنولا،الإفراطيخاف

أنجدكسعادةومن،تجاوزهاعلىعوئافضلكفيوجدإلاغايةإلىالمدحمن

.القولظاهرعلىالنيةمنومساعدة،المادحينكثرةيعدملالكالداعي
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لمخبركا،مدحكمنتعاطاهأفيمارأيتني:يحيىبناللهعبدأبيإلىرجلوكتب

وأيقنتناظر،علىيخفىلاالذيالزاهرالمضيءوالقمرالباهر،النهارضوءعن

عنفانصرفت،الغايةعنمقصرالعجز،إلىمنسوبالقولمنأنتهيحيثأني

بك.الناسعلمإلى،عنكالإخبارووكلت،لكالدعاءإلى،عليكإثناء

:الشراةهزملمامروانبنالملكعبدإلىصفرةأبيبنالمهلبوكتبقال:

الدينأهلثابثم،جولةللناسوكانتالأهواز،ببلادالمارقةلقينافإنا،بعدأما

فيهالنعمةجاوزتبأمرالقضاءونزل،عديهموعزجلاللهونصرناوالمروءة

منجماعةفيرئيسهموقتل،سيوقماوضرائب،رماحنارديةفصاروا،الأمل

آخريكونأنوأرجو،عسكرهمعنالباقونوجلا،منهمالنياتوذويحماتهم

.والسلاموكمالأ،تمافاكأولهاالنعمةهذه

مابالإسلامالكافيدلهالحمد:الأزارقةفتحفيالحجاجإدىالمهدبوكتب

أعطيناكاواناالشكر،موادخلقهمنينقطعحتىنعمتهموادتنقطعلاالذي،ءهورا

مناوشموؤهم،يسوؤنامماأكثرمنهميسرناحالينعدوناعدىوعزجلاللهمن

حتى،ويخذدهمويعزنا،لنقصهميزيدناوعزجلاللهيزلفدم،يسرهممماأكثر

العالمين.ربدلهوالحمدظدمواالذينالقومدابروقطع،أجدهالكتاببدغ

صاحبوأن،فظفروا،جيشاأغزىالحجاجأنالسرحأبيابنأخبرنا

بهقؤىموعذانصرهأماملأوديائهجعلالذيدلهالحمدإديه:كتبجيشه

مفاصلهم،بهأرعبوعيذاإياهمخذلانهيديبينأعدائهإلىوقدم،قلويهم

قلويهم.معهوزعزع

التفتثم،بعدهمايقرأولم،الكتابمننشرهكانماطوى،الموضعاهذبلغفلما

حرباغيرمنوفىالعدوإن،بهالمبتدأالكلامهذاغثرنا:فقال،الرسولإلى

لأ08
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رأيه.اللهأصاب،وأصاب،ظنهاللهصذقالأمير،صدق:فقال

فكتب،بحرمةيوصيهعديبناللهعبدإدىمحمدبنمروانوكبقال:

حرمك.فيعليناوالحق،دمكفيلناالحقإن،مائقيا:اللهعبدإليه

خيانةعنكبلغتنيلئن:أبيهابنزيادإلى،عليهاللهرضوانعليوكتب

الظهر.ثقيلالوفرقليلفيهاأدعكشدةعليكلأشدن

الصحبة،لكاللهأحسنخرج:حينمسلمأبيإلىرجلوكتبقال:

يشاءمنعبادهمنيورثهاللهالأرضإن،التوفيقوألهمكبالتقوىوعصمك

الأمةهذهمنوالرضا،ورسودهاللهإدىراغئافيهافسر،دلمتقينوالعاقبة

والسنة.بالكتاب

تداعىالأساسضعففإن،أمركعليهتبنيماأسقالتقوىأنواعلم

وسرواتهم،الرجالمنالأعلامفتألف،مكانكلمنالأعداءودخل،البنيان

واصرف،رأيهئمعزاعنففرهرجلأارتضيتفكلما،تهماومروءعقولهموتصفح

لإلقاءتعجلفلاعليهأنتماخلافعلىوجدتهوان،حالهتصزفإلىنظرك

رفق،فيبالحجةاقرعهلكن،عنكوالنفورمنكالوحشةفتدخلإليهأمرك

وتظهرالنور،عنالظلمةثوبلكيتكشفحتىلينةفيالمحجةشركإلىوسقه

.الطرقمنهاجلكوشمهل،الحقعلىأعوانكسيكثرفإنهالأمور،وجوهلك

الفئةفحارب،أعدائكعلىالشدةوأمكنتك،أصحابكمنالعدةكثرتافإذ

أحكامعليهموأجروا،المسلمينحمىأباحواالذين،الطاغيةوالأئمة،الباغية

والبحر.البرفيواستذلوهم،المهنبجرائروقادوهم،الفاسقين

لأئمةولا،جماعةالبغييزلأهلدموعزجلاللهعرفمنأنواعدم

العدلةأهلهوأظهرفي،القتلعنفأمسكبلدةعلىغلبتوكلما.طاعةالضلالة
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اللغويا!تصالتمهار!!
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والعامة،الخاصةفيفعلكوينتشر،الناسنحوكويثوب،النفوسإليكلتسكن

عرانيننفوسالآفاقمنإليكوتهش،آراءهاوتستميل،أهواءهافتستدعي

التيالقديمةوالبيوت،الكريمةالأحسابذويمن،الظقمومصابيح،الكرم

ويكونوا،العبادقلوبفيالمحبةلكبذلكلتزرع،الإيمانوزينها،الإسلامشرفها

كعبك.وأعلى،أمركلكاللهتممالبلاد.نواحيفيدواعيلك

جويين،بهراموبينبينهماوانقضىلأبرويز،المملكةاستقامتولماقال:

وعرضته،ذلكالكتبةففعلتمنتهاهاإلىوالوقائعالحروبتلكتكتبأنأمر

.صدرهيرضفلمأبرويز،على

.صدرهكتبتالملكأمرإنالكئاب:أولادمنغلامفقال

شأنك.:فقال

لمقلهووجوهوتصرفهعقبهتاراتفييخللمالدهرإنوكب:القلمفتناول

فييزلولم،مداهطولعلىقمونهافيهلمصرمولم،العجائبمنحالاتفي

الأمور،جلائلفيهتحدث،أحايينهوطبقات،أزمنتهوصفحات،عصريهتقلب

آثار،وتعفو،أسلافبعدأعقابفيهوتعقبقرونفيهوثمجم،الأنباءوغرائب

ومنومختبر،وعظةمعتبرفيهاوأحاديث،معجبةأنباءتصريفتلونهفيوله

فأعجبهأبرويز،علىفعرضه.جويينولقبهبهرامبنبهرامأمرذلكأعاجيب

وتعظيمه.وتقديمه،درجتهبرفعوأمر،ذلك

:()1المكاتباتمساوئ

برحمته.فداكجعلتبغداد:ملوكبعضإلىالمراكبيابنكتب:الجاحظقال

قبله.أناللموت:السفريالحسينلأبيكتابعنوانعلىوقرأت

.1/591والتبيينالبيان(1)
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إلئي.كتبالذياكذإلى:كتابعنوانعلىأيضاوقرأت

تشتهي.بماإلئياكتببني،يا:عليللهابنإلىبعضهموكتب

.قلنسوةأشتهي:إليهفكتب

الغداء.منتشتهيبماتخبرنيأنسألتكإنما:إليهفكتب

وزيت.خلدهنأشتهي:إليهفكتب

ثقيل.فإنك،الموتعليكاللهأنزل:إليهفكتب

.يشركلابالرحمناللهعبدبنبشر:خاتمهعدىاللهعبدبنبشرونقشقال:

االشركمنأقبح،واللههذا:أبوهفقال

)1(:الخطبمحاسن

للحمدجامغادلهالحمد:فقال،نكاحخطبةصفوانبنخالدخطبقال:

فقبدنا،وبذدتم،سمعناماقدتمفقدبعدأما،وآدهمحمدعدىاللهوصدى،كده

ودكم.دنااللهفبارك،فأنكحناوخطبتم

:الأمثالبعضفيوقولهم

تنقريأنشئتماونقريواصفريفبيضيالجولكخلد

تحذريفماذاالفخرفعكد

أسفارهما،بعضوهوصغيرفي،عمهمعالبكريالعبدبنطرفةكانقيل:

وينفرن،الفخيحذرنوهن،لهاوقعدللقنابر،فخهطرفةقمصبماءعلىقمزلا

:فقال،حولهمما

نوافر!الفلامنتبذابكنابرمناللهكاتلكن

./1591والتبيينالبيان(1)
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ألقاهكانماتلتقطالقنابرأقبلتتحملوافلما.عمهإلىورجعفخهوأخذ

:فقالفرآهنفالتفت،الحبمنلهن

واصفريفبيضيالجولكخلدبمعمركبرةمنلكيا

تنقريأنشئتماونقري

رجلأوانمعذ،ملكالريانبنتحذامكانت،لنامالقطالوترك:وقولهم

فيفالتقوا،ربيعةأحياءفيالريانفلقيهمحمير،فيأبيهاإلىسارحميرمن

،عسكرهإلىالحميريرجعثم،وليلتينيومينفاقتتلوا،المرامةتدعىأرض

سارالريانعسكرورأى،الحميريأصبحفلما،وليلتهيومهوسارالريانوهرب

،الريانعسكرعلىتمرالقطاوجعلت،القطاويثيرونيمرونوجعلوا،طلبهفي

لقومها:فقالت،ابنتهفانتبهت

لناماليلاالقطاتركفلووسيرواارتحلواكومنا،ياألا

حميد:يقولذلكففي،القومورجع،الجبالبرؤوسواعتصموافارتحلوا

حذامكالتماالقولفإنفصدكوهاحذامكالتإذا

)1(:الجوابمحاسن

له.ضيعةعلىغصبهلهعاملأفشكاأبرويزكسرىعلىرجلدخلقيل:

سنة.أربعينمنذقال:يدك؟فيهيكممنذ:كسرىقال

سنةاعامليمنهايأكلأنعليكما،سنةأربعينمنذتأكلهاأنت:فقال

اواحدةسنةالملكجويينبهراميأكلأنالملكعلىكانما:فقال

.وأخرجوهقفاهفيادفعوا:فقال

./1891والتبيينالبيان(1)
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بثنتين.وخرجت،بمظلمةدخلت:فقال،التفاتةفأمكنته،فأخرج

خاصته.فيوجعله،ضيعتهبردوأمر،ردوه:كسرىفقال

السوال)1(:محاسن

قريبمنهمشابمعالتقىوقدالمكدين،منشيخاسمعت:الجاحظقال

منأصحابهاودعنالكدي!،اللهدعن:فقال؟حالهعنالشيخفسالهبالصناع!،العهد

رأيتوهل،الرجالمنوتضع،الوجهتخلقعلمتماإنهااوأقلهاأخسهاماصناعلأ

أفلح؟مكدئا

إليه.والتفتغضبقدالشيخفرأيتقال:

ولم،محروملأنكةيفلحلامثلك،أكثرتفقدالكلامأقلل،هذايا:فقال

االكلامولهذالكفمارجالأ،للكديةوان،بعدتستحكم

صفعان،حائكوكل،قرنابئنبطئيكليجيئنا،باللهسمعواا:فقال،التفتثم

ثلب،شيئايوفاأحدهميصبلماإذ،ثمابئفيسبغايتكلم،كشحانضزاطوكل

،لذيذةمحببةوهي،شريفةصناعةالكديةأنعلمتأوما،فيهاووقع،الصناعة

يذوخليفة،الأرضومساحةالدنيابريدفهوعلى،ينفدلانعيمفيصاحبها

حيثيسير،البؤسيخافلاحلماحيث،والمغربالمشرقبلغالذيالقرنين

الشئوطووقت،بالكوفةوالهيرونالنرسيانأيامفهو؟بلدةكلأطايبيأخذ،شاء

،ادببغدالمرمروالرمانوالزازقئيوالأزاذالبرنئيووقت،بالبصرةالسكروقصب

والطبرزدوالسختيانالرطباللوزووقت،بحلوانالرطبوالجوزالتينوأيام

ولا،لأهليغتغلاالحالحسن،البالفهورخي،الأرضطيباتيأكل،بالجبل

.rat/اوالمساوئالمحاسن(1)
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وقدرأيتنيدقد،واللهأما،طبدئيفعدفهحلماحيثعقار،ولادار،ولا،مال

ائتزرتقدفوطةوعلئي،الأعظممسجدهافيووقفت،الجبلبلدانبعضدخلت

إلياجتمعوقد،الدفلىخشبمنعكازةوبيدي،ليفمنبحبلوتعممتبها

أقول:وأنا،منبرهعلىيوسفبنالحجاجكأني،الناسمنعالم

الغزاةأبناءمنالمصيصةلهيقالبلدمنثم،الشامأهلمنرجل،قوميا

والديمعغزوت،الإسلاموحرسةالركاضةأبناءمن،اللهسبيلفيوالمرابطين

قولوا:،الأرمنئيمعوغزوتالبر،فيوسبغاالبحر،فيسبغا،غزوةعشرةأربع

وغزوت،حفصأبااللهرحمقودوا:،اللهعبيدبنعمرومع،الحسنأبااللهرحم

منوآخر،قطيفةأبيبنوحمدان،مدركبنوالرنرداق،الحسينبنالبطالمع

مسلمةمسجدفيوصليت،قسطنطينيةودخلت،الخادمزمانيامعهغزوت

أنا،نفسيأعرفهفأنايسمعلمومنسمعفقدباسميسمعمن،الملكعبدابن

والضاربالثغور،جميعالمشهورفيالمعروفالمصيصيالركانبنالغزيلابن

بابعلىالملكنازل،الإسلامأسدادمنسد"،بالرمحوالطاعن،بالسيف

الرومبلادإلىوحملاابنانلناوأخذ،النساءوسبىالذراريفقتل،طرسوس

استجرتوقد،علئيفقطعالتجار،منكتبومعي،وجهيعلىهارئافخرجت

وبددهاوطنهإدىالإسلامأركانمنركاترذواأنرأيتمفإن،بكمثمبالله

جانب،كلمنالدراهمعدئيانهالتحتى،الكلامأتممتما،فوالله

درهم.مائةمنأكثرومعيوانصرفت

اللهفجزاكالخيرمعدم،واللهأنت:وقال،رأسهوقبلالشابإديهفوثب

خيزا.إخوانكعن
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طالبأبيبنعليبنالحسينبينجرىأنهاللطائفهذهيضارعومما

محمدوصلفلمامتغاضبين،فانصرفا،كلام!الحنفيةبنمحمدأخيهوبين

فيها)1(:وكب،رقعةأخذ،منزلهإلى

الرحيمالرحمناللهبسم

طالب،أبيبنعليبنالحسينأخيهإلىطالبأبيبنعليبنمحمدمن

فالبسهذهرقعتيقرأتافإذ،أدركهلاوفضلأ،أبلغهلاشرفالكفإن،بعدأما

الذيالفضلإلىسابقكأكونأنواياكفترضيني،إليئوسر،ونعليكرداءك

.والسلاممنيبهأولىأنت

محمدأخيهإلىجاءثم،ونعليهرداءهلبس،الرقعةاضىللهعكتةقرالحسينقرأفلما

فترضاه.

الرشيد:جاريةيهجوخالصةأبونواسقولذلكومثل

خالصهعلىدزضاعكمابابكمعلىشعريضاعلقد

مواربته.واستحسنضاء،إلاأقللم:فقال،وهددهعليهأنكرالرشيدبلغفلما

فأبصر.عينهقلعتالبيتهذاحضر:منبعضوقال

العلمفيزيادبنلكميلاضنيعكتةقرطالبأبيبنعليالمؤمنينأميروصيةفي

)2(.وأهله

إلىاءكىفكتةترطالبأبيبنعليمعخرجت:النخعيزيادبنكميلقال

القلوبإن،زيادبنكميلياقال:ثم،الصعداءثمفسأصحرنافلما،الجبانة

فعالم:ثلاثةالناس:لكأقولماعنياحفظللخير.أوعاهافخيرها،أوعية

*,.IVY/االأوراقثمراتفيوردتبمدهاوماالأقوالهذه(1) A.
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ريح،كلمعيميلونناعقكلأتباعرعاعوهمج،نجاةسبيلعلىومتعلم،رباني

وثيق.ركنإلىمنهيلجؤواولم،العلمبنوريستضيئوالم

يزكوعلىوالعلم.المالتحرسوأنتيحرسكالعلم.المالمنخيرالعلم

العلمومحبة.عليهمحكوموالمال،حاكموالعلم.النفقةثمقصهوالمال،الإنفاق

وفاته.بعدالأحدوثةوجميل،حياتهفيالطاعةيكسبهبهتعالىاللهيداندين

أشخاصهمالدهر،بقيماباقونوالعلماء،أحياءوهمالأموالخزنةمات

.موجودةالقلوبفيوأمثالهم،مفقودة

أصبتقدبلحملةلهأصبتلوجفالعلفا،صدرهإلىبيدهوأشار،ههناإن

كتابه،عدىاللهبحججفيستظهر،دلدنياالدينيستعمل،عديهمأمونغيردقئاله

أخبائه،فيلهبصيرةلاالحقلأهلمنقاذاأو،عبادهعلىوبنعمه،قالكماأو

أومهموفاااكذولاذالاألا،شبهةمنعارضبأولقلبهفيالشكينقدح

منليساوالادخارالمالجمعشأنهمغرىأو،للشهواتالانقيادسريعاتباللذ

بموتالعلميموتفكذلك،اللهمالسائمة.الأنعامبهماشبفاأقربالدينرعاة

اللهحججتبطلدئلاةبحججهتعالىدلهقائممنتخدوالأرضدنودكن،حامديه

،قدزااللهعندالأكثرونعدذاالأقلونأولئك،أولئكوأين،أولئكومن،وبيناته

صدورفيويودعوها،أشباههمقلوبفييزرعهـاحتىقلويهمفيالحكمةتجول

مافاستلانوا،اليقينروحفباشرواالأمر،حقيقةعلىالعلمبهمهجم.نظرائهم

بأجسادالدنياصحبوا.الجاهلوناستوحشبماواستأنسواالمترفوناستوحشه

،عبادهعلىوأمناؤهبلادهفياللهخلفاءأولئك،الأعلىبالمحلمتعلقةأرواحها

رؤيتهماإلىشوفاآه.دينهإلىودعاته



!م!اتمهار

والمستحسنلاالمسكتلاالاجوبلا!باب

)1(:ذلكمجرىجرىوما،اللسانورشقات

)2(:المستحسنةالمسكتةالأجوبةومن

له:فقال،يديهبينيوفاغنىالرشيدمغنيإبراهيمأنذكرما

إليك.اللهأحسنأحسنت

درهم.ألفبمائ!لهفامر،بكإلياللهيحسنإنما،المؤمنينأميرياله:فقال

منهاوأفضدت،بهاوتصدقت،شاةعنهاتعالىاللهرضيعائشةوذبحت

منها،؟عندك"ما!رو:النبيلهافقال،كتفا

كتف.إلامنهابقيما:فقالت

كتفا،.إلا"كلها:فقال

؟الحالكيفالعيناء:لأبييحيىبناللهعبدوقال

صلته.وأحسنجزيلبماللهفأمر،لناأنتكيففانظر،الحالأنتقال:

،الحرسيتفقدالمأمونفخرج،ليلةالمأمونحرسفيسالمبنسعدبنعمرووكان

أنت؟منلعمرؤفقال

الله.سلمك،سالمبن-اللهأسعدك-سعدبن-اللهعمركعمرو-قال:

الليلة؟تكلؤناأنتقال:

1/95.المستطرففيجاءتبمدهاوماالأقوالهذه(1)
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

الراحمين.أرحموهوحافظوهوخير،المؤمنينأميريايكلؤكاللهقال:

المأمون:فقال

معكيسعىمنالهيجاءأخاإن

صدعكالزمانرأىإذاومن

دينار.آلافأربعةإليهادفعوا

لينفعكنفسهيضزومن

ليجمعئاشملهفيئاشتت

طالت.الأبياتأنلووددتعمر!قال

منأحسن،فتحياأرأيتصغير:وهوصبي،خاقانبنللفتحالمعتصموقال

يده؟فيكانلفصالفصهذا

منه.أحسنهوفيهاالتياليد،المؤمنينأميريانعمقال:

.وكسوةبضقةلهوأمر،جوابهفأعجبه

لجياداوكبواتوسرقاتهملشعراءوالشعروالخطباءوالخطبذكرا!باب

:()1الأمجادوهفوات

:فقال،المأمونخطبقيل:

فكأني،الأمليغرنكمولا،الأجلبادروا،مهلفيوأنتم،اللهعباداللهاتقوا

وبكاه،أكفانهوهيئت،فواصلهعنهوتولت،شواغلهالمرءفشغلت،نزلقدبالموت

والىعفير،الترابفهوفي،الباليبجسدهالخاليالترابإلىوصار،جيرانه

فقير.قدمما

2/93375الحمدونيةالتذكرةفيوردتبمدهاوما،الأقوالهذه(1) -.r
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تخ!!اتمهار

أنمخافةةيسكتأنتمنيتإلايخطبأحذاسمعتما:الشعبيوقال

إحسائا.ازدادإلاإكثازايزدادلافإنه،زياذاخلامايخطئ

فيغضب،اللهاتقده:يقالأنإثفابالمرءكفى:اضنيعكتةقرمسعودابنوقال

نفسك.عليكويقول

عندتعاقبألأ:عمالهمنعاملإلىاءكىفكتةترالعزيزعبدبنعمروكتب

فعاقبه،فأخرجهغضبكسكنافإذ،فاحبسه،رجلعلىغضبتاواذ،غضبك

سوطا.عشرخمسةبهتجاوزولا،ذنبهقدرعلى

كدمةفيالخدقحسندنااجمع:تعالىاللهرحمهالمباركلابنوقيل

.واحدة

الغضب.تركقال:

غضبه،ويشتد،يغضبقبلكمكانممنرجلكان:سليمانبنالمعتمروقال

رجلأ.صحيفةكلفأعطى،صحائفثلاثفكتب

وناولنيها.الصحيفةبهذهإليفقم،غضبياشتداإذ:للأولوقال

قماولنيها.غضبيبعضسكناإذ:للثانيوقال

قماولنيها.،غضبيذهباإذ:للثالثوقال

أنتإنمالإلهلستإنك،الغضباوهذأنتفمااقصر،":الأولىفيوكان

بعضا(بعضكيأكلأنيوشكبشر

السماء.فيمنيرحمكالأرضفيمنارحم:الثانيةوفي

.اكذإلايصدحهملافإنه،اللهكتابعدىاللهعباداحمل":الثالثةوفي

لأ19



اللغويا!تصالتمهار!! !ى

البيت:بهذاشيءأولعالشعبيوكان

الغضبحال!الأحلدمإنماالرضاحال!الأحلدمليست

وهوغيطه،كطم"من!رو:النبيعن!،أنسعن،جبلبنمعاذوعن

يخيرهحتىالقيامةيومالخلائقرؤوسعدىاللهدعاه،ينفذهأنعدىكادر

وايمائا،.أمئااللهملذه":ورويشاء،،الحورأي!

ومضت،السوم!فأخذت،قريشمنلامرأةغلامأذنب:السماكابنوقال

غيظه.يشفيأحذاالتقوىتركتما:وقالت،بالسوم!رمتقاربتهاإذحتى،خلفه

؟الفرسعلفعلىالشاةأرسلتلم:لغلامهذرأبووقال

أغيظك.أنأردتقال:

تعالى.اللهدوجهحرأنت،أجزاالغيظمعلأجمعنقال:

عليهوقامت،سرق،حمزةلهيقالأعرابيمروانبنالملكعبدإلىورفع

شعزا:يقول،السجنمنحمزةإليهفكتب،يدهبقطعالملكعبدفهغ،البينة

يشينهامقائاتلقىأنبعفوكأعيذهاالمومنين،أميريايدي

يمينهافاركتهاشمالماإذاخبيثةوكانتالدنياخير!فلد

أميريا:وقالت،حمزةأمعليهفدخلت،قطعهإلاالملكعبدفأبىقال:

.وواحدي،سبيوكابني،المؤمنين

تعالى.اللهحدودمنحدهذا،لكالكاسببش!:الملكعبدلهافقال

منها.اللهتستغفرالتيذنويكأحداجعله،المؤمنينأميريا:فقالت

سبيله.وخلى،إليهاادفعوه:الملكعبدفقال

YM
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تخ!!اتمهار

شعر:

عدوعنحلمكطاشماإذا

وصفحعفوأخاإذافلست

ممنوأنتالرفيقز،إذا

جديذاأخااتخذتأنتإذا

مستجيرلعلكتدريفما

أمنلطريقسالكمنفكم

الصديقهجرانعليكوهان

وكيقعهدعلىلأخولا

رفيقبللىبقيترفقبللى

عتيقخلقمنأنكرتلما

الحريقإلىفزالرمضاءمن

الطريق!منمحاذرأتاه

موضغا،للصلحودعشتمنافيتغرقلا،هذاياله:فقال،رجلأرجلوشتم

عصىمنأكافئلاواني،كبيزاأجيئهافلن،صغيزاالرجالمشاتمةأبيتفإني

فيه.اللهأطيعأنمنبأكثرفيالله

عنقه،بضربأمرقدوكان،الخليفةيديبينمنيعبننصرقدملما:وقيل

أقولها.كلماتمنياسمع،المؤمنينأميرياقال:

يقول:فأنشأ،قلقال:

التقديرساكهبرعصفورمرةصادفالصقربأنزعموا

يطيرعليهمنقضوالصقرجناحهتحتالعصفورفتكلم

بالك.نعمأي،عوفكتيمله:الدعاءفيويقولون

عوفك.تيملا:عليهالدعاءفيويقولون

.التطوعوالصرفالفرضفالعدلعدلأ،ولاصرفامنهاللهقبللا

،اللهاةسقوطالطلاطدة،المماطدةوالحمىبالطلاطدةاللهرماهويقودون:

بحة.الذ:ويقال
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

ترا!تف!.لعائشةوالمثل،وللفملليدين:الشماتةفيويقولون

اضنيعكتة،قرالخطاببندعمروالمثل،منخريهعدىاللهأكبهأي،ودلمنخرين

.رمضانشهرفيسكرانبهأتيلرجلقاله

الصرعة.يعني،الوجبةبجنبيه:ويقال

لبيك.لاجانبيككلاومن

بظبي.لابه

.لفلانلغالا

الحجر.بفيه:وقولهم

والكثكث.الأثلبوبفيه

أنلأحبإني:!يقولعباسابنكانقد)1(:الخاطرصيدفيوردوقد

لي.تتزينأنأحبكما،للمرأةأتزين

تصنع.هذا:يقولمنالناسوفي

النظر.فيحالادلعينلأنخققتا(ئما"زثتتاتعالىاللهفإنبشيء،وديس

اللهأنعدمالخدقةترتيبوحسن،والحاجبينالعينأهدابتأملومن

الآدمي.زين

.الناسوأطيب،الناسأنظف!روالنبيكانوقد

طيبة.ليستريحمنهيشمأنيكرهوكان،السواكيفارقهلاوكان

32./28-1الخاطرصيدفيجاءتبمدهاوماالأقوالهذه(1)
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تخ!!اتمهار

عقله.زادريحهطابومن،هفهقلأثويهنظفمنالحكماء:قالتوقد

)1(،.استاكواكلخا،عليتدخلونلكمoa:لأصحابه!رووقال

ينعمفالمتنظف،سواكبغيرالصلاةعلى،بالسواكالصلاةفضلتوقد

قدرها.منهاويرفع،نفسه

الطيب.يحب!روالنبيكانوقد

يكرهأنهفكما،الرجالشقائقالنساءفإن.الحالبتلكالزوجةيؤنسإنهثم

تصبر.لاوهي،يكرهماهوعلىصبروربما،تكرهههيفكذلكمنهاالشيء

لمركنرغتضبرويجايىطلئاالشهاهايمعلىمخئقةهقغ

يفايىبغييرمركنر؟غايابإلىيأويغتضزشيءولكل

وعبد،ومعاوية،وعلي،عثمانخلفاء:صارواكتائاكانواأربعة:الشعبيوقال

.مروانبنالملك

:الملوكمخاطبة!التوفيقحسن

معن؟يازمانككيف:زائدةبنلمعنالرشيدهارونقال

فسدتوان،الزمانصلحصلحتفإن،الزمانأنت،المؤمنينأميرياقال:

.الزمانفسد

أيمنالرشيد:المؤمنينأميرلهقالوقد،سلمبنسعيدقولنظيروهذا

الجاهلية؟فيقيسبيت

.فزارةبنو،لمؤمنيناأميريا:قال

.1287رقمللطبرانيالكبيرالممجم(1)
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

؟الإسلامفيبيتهمفمنقال:

شرفتموه.منالشريف،المؤمنينأميرياقال:

وقومك.أنتصدقتقال:

معن.ياكبرتله:فقالجعفر،أبيعلىزائدةبنمعنودخل

المؤمنين.أميرياطاعتكفيقال:

لجلد.وانكقال:

المؤمنين.أميرياأعدائكعلىقال:

لبقية.فيكوانقال:

المؤمنين.أميريالكهيقال:

أمية؟بنيدولةأمأدولتنا،أبغضأوإليكأحبالدولتينأيقال:

دولتككانتبرهمعلىبركزادوان،المؤمنينأميرياإليكذلكقال:

إلي.أحبدولتهمكانتبركعلىبرهمزادوان،إليأحب

صدقت.قال:

منزلك؟أهذا:صالحبنالملكلعبدالرشيدهارونقال

به.وليالمؤمنينهولأميرقال:

؟ماؤهكيفقال:

ماء.أطيبقال:

؟هواؤهفكيفقال:

لأ69
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تخ!!اتمهار

هواء.أصحقال:

لأمر.أردتكإنييزيد:بنلجريرالمنصورجعفرأبووقال

ورأئا،بطاعتكمعقوذاقلئامنيلكاللهأعدقد،المؤمنينأميرياقال:

فقل.شئتافإذ،عدوكعلىمشهوزاوسيفا،بنصيحتكموصولأ

الله.عبدابنكليصف:الحسينبنلطاهرالمأمونوقال

فيقدحولكنه،اغتبتهذممتهوان،عبتهمدحتهإن،المؤمنينأميرياقال:

المؤمنين.أميرخدمةفينضالليوممثقفكف

منلكوأذل،الرداءمنأطوعأنا:فقالةبأمررجلأالخلفاءبعضوأمر

الحذاء.

.الزياتالملكعبدبنلمحمدوهببنالحسنقالهوهذا

نعالك.منلكوأذل،يدكمنلكأطوعآخر:وقال

مسلم؟أبيقتلفيترىما:قتيبةبنلمسلمالمنصوروقال

ي!حفونرئيآلقرئفيعضاألئمفسمتحقثفسمدتأألته"الأشاطة"ميهمأثؤتمنأقال

أمية.أباحسبكقال:.(الأنبياء)!!

ربيعة؟فيالخلفاءأكثرمامزيد:بنليزيدالمأمونوقال

.الجذوعمنابرهمولكن،بلىقال:

أمية.لبنيوفائكفيأفرطت:مسلمبنلإسحاقالمنصوروقال

أوفى.يرجىلمنكان،يرجىلالمنوفىمنإنه،المؤمنينأميرياقال:

منبج.ليصف:صالحبنالملكلعبدهارونوقال
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

الوطاء.لينةالهواء،رقيقةقال:

بها.منزلكليفصفقال:

أهلها.منازلوفوق،أهليمنازلدونقال:

أقدارهم؟فوققدركولمقال:

مثاله.وأحذو،أثرهوأقفو،بهأتأسىالمؤمنينأميرخلقذلكقال:

:-أسودوكان-رباحبنلنصيبمروانبنالعزيزعبدوقال

المنادمة.يريد؟المحادثةيثمرفيمالكهل،نصيبيا

بكريمإليكأقعدولممفلفل،والشعرمرمد،اللونالأمير،اللهأصلح:فقال

فافعل.لمنهماتفرقألارأيتفإن،ولسانيهوعقليوانمامنظر،بحسنولاعنصر،

له:وقال،السلاممدينةمنمخرجهعندسهلبنالحسنالمأمونودعولما

فيها؟إليتعهدحاجةألك،محمدأبايا

علىأستعينلاماقلبكمنعليتحفظأن،المؤمنينأميريا،نعمقال:

بك.إلاحفظه

)1(:الأجوبة!المجنبةكتاب

خاصة،الأعرابكلامفيقوئناقضىقدرئه:عبدبنمحمدبنأحمرقال

قزكئا،كفهالكلامأصعبهيالتيالخواباتفيوتوفيقهاللهبعونقائدونونحن

،المكرةةجافنائنجلحتهصالأنةقشلكاوأضتقه،قذهئاغمضهوأ،قطلئاوأعزه

عليهأخذتفهوكمنةروئةفيا!برمماتفض،تديهةفييومةالقريحةواستعمال

4612.رقمداودأبيسش(451)428/465-1الفريدالمقدفيجاءتبمدهاوماالأقوالهذه(1)



تخ!!اتمهار

يذريلاةللقراميواستهدف،للأسنةتعزضقدةاتمخارجعليهوشذت،المخاج

كاناإذسئماولا.بمثلهفتفرعهخصمهمنتفجؤهماولا،لهفيتأفببه!يفزعما

وتجمع،واحتفلفيهزؤىأنبعد،بنرمامهفقادهالكلامبمجامعأخذقدالقائل

كماالقطير،الرأيكيرهوافقدتختمر،حتىتيبالرأيوترك،واجتهدخواطره

اطمأناإذحتى،واستئناسهالكلامتسجفييزالفلاةالذترفيالجواتكرهوا

؟واحدةبحملةخضمهبهصذ،نافزهوشكن،شارذه

أناةغيرمنيجاوبتزاه،تبهطئولاوأسرع،ئخطئولاأجب:لهقيلاإذثم

بالجندل،الجندلكليزقىكمااتمقاتل،إلىوتئفذاتمفاصل،ئطئق،استعدادولا

علىجواكلبهويكون،مرائرهبهوتئفض،غراهبهقتخلبالحديد؟الحديدؤيفزع

أعزولاالحاضر،الجوابمنأعضلشيءفلا.غجاجةتئدتكسحابة،كلامه

النارفيكمثلبقول.فنازعهوتضرع،ضاحبهتفرعالذيالألذالخضممن

.الجزلالخطب

العربةبقئةثم،قريشالبديهةعندجوائاالناسيىأسرغ:الحسنأبوقال

قفظ.وايجازقعنىإصابةمعحاضزاكانماكفهالجوابوأحسن

.عفانبينغثمانجواتائقوائقال:وكان

بينهما.فجلس،غقيلوبينلمنهمعاويةلهقؤشع،شفيانأبيبنغئبةوذخل

وبينه؟بينيالمؤمنينأميزأجقشالذيهذاقنغقيل:فقال

غتبة.عفكوابنأخوكقال:

منك!رواللهلرسوللأفزثإني،مئيإليكأقرتكانإنإئهأقاقال:

سماء.ونحنأرض!!رواللهرسولمعوأنتما،ومنه
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وأميز،كرتذمافوق!رواللهورسولم،ؤضفتكماأنت،يزيدأبا:غتبةقال

.تكرهممامجئدكلنامماأكثرئح!ثمماعندناولك،بحفكعالمالمؤمنين

وأطلتك،مهاذهاقفدتكالدنياكانتلئن،فعاويةيااللهوايمقال:ثم

رغبة،منيتزيدكبالذياكذما،شفطانهاأطنابعليكوقذت،بحذافيرها

لرهبة.تخشغاولا

يكونأنلأزجوواني،قلبىلهه!ثنتنئا،يزيدأباتعتهالقدفعاوية:قال

لكرامةإلا،غئشهايقضيدةوختاني،ففكهابرداءزذانيماوتعالىتباركالله

عليه،ئختذىهولمثالوانما،قيكاوشليما!،خليفةداو3كانوقدةلياذخرها

خبيئا،والينا،كريفاعديناأصبحتدقد،يزيدأبايااللهوايمةأشباهوالأمور

.إساءةلكأضمرأصبحثوما

لكوجدتأما:لهفقال،قزوانبنالملكعبدعلىائمضحكغطاءدخل

عطاء؟إلااسفاأفك

شمتنيألا،المؤمنينأميزيااستكثرتهماذلكمناستكثرتلقدقال:

قزيم.،عديهااللهصدوات،ائمباركةباسم

قال:؟ازرقالبازيقال:،أزرقياالعبدقي:العئاسبنلضحارفعاويةقال

أحمر.يا

أحمر.الذهبقال:

القيس؟عبذفيكمالبلاغةهذهماقال:

الزبد.البحريقذفكماألسنئناقتفذفه،صرورنافيتختلجشيءقال:

عندكم؟البلاغةفماقال:
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ئئطئ.فلاوئجيب،ئخطئفلانقولأنقال:

غخقى.بنيا:حازمبناللهدعبدكريزبنعامربناللهعبروقال

اسفها.ذاكقال:

السوداء.بنياقال:

لونها.اكذقال:

الأمة.يابنقال:

قدالإماءإن،عليكشهفكتزجعلابذزعكفاقصد،أمةأنثىكلقال:

لهفقال،مروانبنالملكعبدعلىطئيانبنزيادبناللهعبيددخل.ؤتدتك

؟الناسيقولالذيهذاما:الملكعبد

يقولون؟وماقال:

؟أباكئشبهلاإنك:يقولونقال:

علىلك3أولكن،بالغرابوالنراب،بالماءالماءمنبهأشبةلأنا،واللهقال:

؟أباهئشبهلمقن

هو؟قنقال:

الأخوالئشيهولم،لتمامئولدولم،الأرحامئئهضجهلممنقال:

؟والأعمام

هو؟وقنقال:

وذلك،مروانبنالملكعبذأراذوانما،قنجوفبنشويدعميابنقال:

أشهر.لستةوكدأنه
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فيه،تفعدموضغاتجدفلمالملكعبدبنهشامعلىعليبنزيددخل

غفد.علىبهفيلذلكأنقعلم

اللهااتق،المؤمنينأميريا:فقال

الله.بتقوىمثلييأمر،زيديامثلكأوقال:

أندونتضغرولا،اللهبتقوىيوصىأنفوقأحدتكبزلاإنهزيد:قال

الله.بتقوىيوصى

أمة.ابنلأنكلهاةتضفحولابالجلافةنفشكتخذثأنكبلغني:هشاملهقال

اللهةإلاالغئبتعلمفلا،بالخلافةنفسيأحدثإني:قولكأما:زيدقال

أمة،ابق،الرحمنخليلإبراهيمبنإسماعيلفهذا،أمةابنإني:قؤلكوأفا

القردةصفبهمنأخرج،خزةابنواسحاق!رو،محمدالبشرخيزصملبهمن

فغ.له:قال.الطاغوتوغبدةوالخنازير

.تكرهحيثإلاترانيلاإذنقال:

ذ،.إلاالحياةقطأحدأحبماقال:عندهمنخرجفلما

أحد.منكالكلامهذاتسمعلا:حاجبهلهقال

علئي:بنزيدوقال

بهوأزرىالخؤ!شؤده

الؤجىيشكوالزنجلينمحتفي

راحةلهالموت!كانكد

خزالجلادتكرهتنكذاك

جذادتروأطرا!تفرعه

الجباديىكاب!خثموالموت

كناسة.فيوصلبففتلبخراسانخرجثم
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:العباسبنيدولةفيقئمونبنشذيفيقولهوفيه

ايمفراسىبجانبوقتيلاوزيذاالخشينتفتلواذكروا

بأخد.اتمفتولالمطلبعبدبنحمزةئريده

يحبكلاواللهزييرفيا:فقالقزوانبنالملكعبدعلىقئسمنرجلذخل

غذلأولكق،الشماءالخ!ثقفدمنتخزعإنما،ائمؤمنينأميزياقال:أبذا.قلبي

وائصافا.

لا،والله:الخطاببنزيدقاتل،الحنفئيقريملأبيالخطاببنعمروقال

الدتم.الأرضقئج!ثحتى،أبذاقلبيئحبك

حفا؟لذلكتفنعنيفهل،المؤمنينأميرياقال:

قال:لا.

قال:قخسبي.

امرئعلىله:فقال،الملكعبدبنشليمانعلىفسلمأبيبنيزيددخل

الله.لعنةالأمةعلىوشفطكزشنكأؤطأك

والأمررأيتنيولو،عنيفدبروالأمزرأيتنيإنك،المؤمنينأميريا:فقال

مني؟استصغرتماغئنكفيتغالمعليففبل

فيها؟هوتفييأمتجهنمقفراستقزفيالحخاجأتظنقال:

وأخيك،أبيكبينالقيامةيوميأتيالحجاجإن،ائمؤمنينأميرياقال:

شئت.حيثالنارمنقضفه

تذعيك.يمندةأنتلغني:الحارثبنلزفرالحكمبنمروانوقال
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زغبة.يدعىولا،رهبةئتقىلافيمنخيزلاقال:

أحمق؟أظنكإني:دلجةبنللحسنالحكمبنقزوانقال

طنه؟أعملاإذالسثخيكونماقال:

تأخر،الشيخأيهافسئا.كبيزاوكانالنزى:عبدبنلخويطبمروانوقال

.الأحداثشبقكحتىإسلامك

تنوقنيذلكفئقزةغيزبالإسلامهممتلقدوالله،ائمستعانالله:فقال

فخذث،لدينآبائكدينوتترك،قذركمنتضع:ويقول،وتنهانيأبوكعنه

قزوان.فسكتتابغا.وتصير

Aص
بالتصرة؟اليزفيمن:المهلببنليزيدالملكعبدبنشليمانوقال

زبيعة.منخلفائناوفيفيناقال:

منكما.أعزعليهتحالفتماالذي:سليمانقال

:جواب!هزل

الرحمنعبرأقبلإذ،هشامعندجالشافطيعبناللهعبدبنإبراهيغكان

واليمامة.والمطرفالخئةأحمزالعاصبنشعيدبنغئبسةابن

قازون.زينةفيأقبلقدغئبسةابنهذا:إبراهيمفقال

.هشامقضجذقال:

ائمؤمنين؟أميزياأضحككما:عبرالرحمنلهقال

إبراهيم.بقولفأخبره
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ائمسلمينوعلىوفيعليكغضبهمنأخافمالولا:الرحمنعبرلهفقال

لأجبته؟

مزة

غضبه؟منتخافوماقال:

أغور.إبراهيموكان،تنضبهاغضبةمنتخرجالذجالأنبلغنيقال:

لأجبئه.عظيمةيذامجنديلهأنلولا:إبراهيغقال

؟عندكيدهوماقال:

تذخللاقخعل،فزغالدمرأىفلفا،فأصابهبفديةلهغلائمضزبهقال:

؟نجدككيفله:فقلت،عائذاعليهفدخلثحز،أنتله:قالإلامفلوك

خر.أنتلي:قال

إبراهيم.أنا:لهقلت

خر.أنتلي:قال

اشتفقى.حتىهشائمقضجك

بنيمنرجلإليهفجلس-الكوفةلميخن-السجنأسماءبنمالأأديخل

الجاهلية؟فيمنكمقتلناكمأتدريقال:ثم،ئحذثهائمريعليهفاتكأ

.الإسلامفيمئاقتلتممنأعرفولكن،فلاالجاهليةفيأماقال:

قال:من؟

إبطيك.بتشقتلتنيقد،أناقال:

اللؤزنيق؟أمالخؤزنيق:أطيبأيهما:لشريحقيل

غائب.علىأحكملسثقال:
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فقلث:،عليهفتجاهلثمجلسوالقرزدقتجمعنيقال:القاسمبنهشام

تعرقمي؟وماقال:؟الكفلقن

لا؟قلت:

.سكرابوأ:لقا

؟أبوكراسوقنقلث:

.لفرزدقا:لقا

؟الفرزدقوقنقلت:

؟الفرزدقتعرفوماقال:

كهيئةبهتتشقؤنعندناالنساءيفعلهشيئاإلاالفرزدقأعرفلاقلت:

الشويق.

بي.تتشفؤننسائكمبطونفيجعدنيالذيدلهالحمدقال:

جواب!فخر:

بنهشامعندوهما،أفاخزكقفغضفوان:بنلخالدالكلبئيالأبرشقال

الملك.عبد

فل.خالد:لهقال

طيء،حاتمومئا-التمانئيالزكنئريد-البيتزبعلنا:الأبرشلهفقال

.صفرةأبيبنائمهفبومنا

ولنا،المنزلالكتابوفينا،ائمرسلالنبئمئا:صفوانبنخالدفقال

ائمؤفل.الخليفة
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.بعدكفضرئافاخرثلا:الأبرشقال

عندهففخروا،كعبمنأخوالهمناليمنمنقومالعباسبأبيونزل

.القومأجبضفوان:بنلخالدالعباسأبوفقال،وخديثهمبقديمهم

المؤمنين.أميرأخوال:فقال

تقول.أنبدلاقال:

وسائس،جفدابغود،كلبردحائكبينهملقومائمؤمنينأميزياأقولوماقال:

؟فأرةوغزقتهم،فدهدعليهموذل،امرأةققكتهم،قزد

قائمة.ليمانئيبعدهاتفمفلم

لكئئه.ذهبمنرجللوكانالحخاج:بنالملكعبدقال

ذلك؟وكيف:فريشمنرجللهقال

هاتجر.خلاماآدموبينبينيأقةتيذتيلمقال:

.اليمبمنكفئالكئتهاتجرلولاله:فقال

جبزةوعليه،مروانبنالملكعبدعلىقنمربناللهغبيدبنعمردخل

الحمائل.أثرعليهاضذأة

دوأنترجلأي،خفصأباياأسيد:بنخالدبناللهعبدبنأميةدهفقال

قريش؟منمنهأنتقنغيرمنكنت

الجاهليةفيالناسلسيدمئاإن،منهأناقنغيرمنأنيأحبماقال:

هذهكانتوما،الصذيقبكرأباالإسلامفيالناسوسئذ،خذعانبناللهعبذ

وفن،بالبحرينفديكأبيعدوكمنأولادكأمهاتاستنقذتإني،عندكيدي
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حجابك.فيفولدن،خبالى

دوكثا،واللهأمائمعاوية:،المغيرةبنالوديدبنخالدبنالرحمنعبرقال

لعلمتاالسواء،علىبمكة

تنشق،الابهطحقئزلي،سفيانأبيبنفعاويةأكونكنثاإذفعاوية:قال

وأسفله،قذزةأغلاه،أجيادمنزلك،خالدبنالرحمنعبذوكنت،شمفهعئي

غذرة.

بهاشمتتطاولإئك،هذاياالقضل:بنلمحمدالكاتبيوسفبنأحمدقال

.آلافخمسةمنأكثرفيتعتذوهي،جمعتهاكأنك

قضلعنقكمنئخرجليسعددهاكثزةإن:الفضلبنمحمدلهقال

واحدها.

اللفظ.عنيعرباللحظالبلغاء:بعضيقول:الجاحظرسائلفيجاء

ضمير.علىيدللفظورب،إيضاحعنتغنيكايةربآخر:وقال

:فقالالشاعر،ونظمه

بينناالموذةعلدماتجعلنا

لحطهالوص!س!فيامنهافأعرف

لشحرامنمضىأهقلحص!ئقدكا

لشزرلنطرالهجرباامنهاعرفوأ

العين.ظهرفيالقلبفيفما،القلببابالعينالحكماء:بعضقالهذاوفي

الشاعر:وقال

حبهاصالذي!نفسياتبدلعينا

صامتةوالأفواهتنطقفالعين
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المجنون:وقال

بغضاللناسىمطهزكللىنا

أردنابماالعيونتبلغنا

:الأعرابلبعضوملحنوادر

تخ!!اتمهار

مكينصاحبهعندوكل

دفينهوئكمالقلبينو!

له.إبلأيرعىأعرابيعلىفوقف،بالباديةمتصيذاالحجاجخرج

؟الحجاجأميركمسيرةرأيتكيف،أعرابيياله:فقال

الله.حئا:لا،ظدومغشوم:الأعرابيدهقال

عبدالملك؟المؤمنينأميرإلىشكوتموهلافلم:فقال

وأغشم.فأظلمقال:

فأخذ،الأعرابيإلىالحجاجفأومأ،الخيلبهأحاطتاإذهوكذلكفبينا

هذا؟منقال:،معهصارفلما،وحمل

.الحجاج:لهقالوا

.حجاجيا:ناداهثم،منهبالقربصارحتىدابتهفحرك

أعرابي؟ياتشاءماقال:

مكتوفا.يكونأنأحبوبينكبينىالذىالسرقال:

سبيله.بتخليةوأمر،الحجاجفضحك

منوانتبذ،نزهتهفيفأمعنبالأنبار،متنزفاالسفاحأبوالعباسوخرج

لأعرابي.خباءفوافى،بهأصحا

904



اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الرجل؟ممن:الأعرابيلهفقال

كنانة.منقال:

كنانة؟أيمنقال:

كنانة.إلىكنانةأبغضمنقال:

قريش.منإذنفأنتقال:

قال:نعم.

قريش؟أيفمنقال:

قريش.إلىقريشأبغضمنقال:

المطلب.عبدولدمنإذنفأنتقال:

قال:نعم.

المطلب؟عبدولدأيفمنقال:

المطلب.عبدولدإلىالمطلبعبدولدأبغضمنقال:

إليهووثب،المؤمنينأميرياعليكالسلام،المؤمنينأميرإذنفأنتقال:

.بجائزةلهوأمرمنهرأىمافاستحسن

فأصاب،لهعملعلىأعرابئاالعراقصاحبالثقفيعمربنيوسفووفى

الله؟مالأكدت،اللهعدوياده:قال،عديهقدمفدما،فعزده،خيانةعديه

أنإبديسراودتدقد؟اللهمالآكللماإذآكلمنفمال:الأعرابيقال

سبيله.وخلى،منهفضحكفعل.فماواحذافلشايعطينى
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بسوم!،قرعهفلما،بضربهفأمر،بالمديثةلصئاأعرابئاألحجاجوأخذ

سوط.سبعمائةضربهحتى،شكزا،ربياقال:

؟سوطسبعمائةالحجاجضربكلمتدرىله:فقالأشعهه،فلقيه

؟الماذقال!:

أ!لأزيذئكغسثزتزأثبنيقود:تعالىاللهإن،شكركلكثرةقاد:

هيم.براإ

؟القرآنفياوهذقالى:

قال:نعم.

الأعرابى:فقال

عنيفاعصشكري!أسأتتزدنىفلدشكزالارب،يا

دجنتوقد،دجاجةودها،أعرابيةخيمةإدىجمفربناللهعبدونزل

إليه.بهاوجاءت،فذبحتهاعندها

قوتي،منوأعلفها،أدجنهاكنت،ليدجاجةهذهجعفر،أبايا:فقالت

فيأدق!هاأناللهقمذرتكبديعنزدتبنتيألمسفكأنما،الليلءآنافيوألمسها

فيه.أدق!هاأنفأردت،بطنكإلاالمباركةالبقعةتلكأجدفلم،تكوقبقعةأكرم

درهم.بخسمائةلهاوأمرجعفر،بنعبداللهفضحك

لأمي.اغفر،اللهم:الطواف!يقولوهوأعرابيوسمع

؟أباكتذكرلامالكله:فقيل

ضعيفة.فبائسةأميوأما،لثفسهيحتالرجلأبيقال:
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منه.نضحكفرآنا،عظمهمنكوزأنفهكأنأعرابئارأيتأبوزيد:وقال

أفطس.إلافيهمكنتماقومفيكتدقد،فوالله؟يضحككمما:فقال

أقأتاوهويقول:،قصتهفيهكتبقدكتابومعه،السلطانإلىباعرابيوجيء

الحاق!.،!يهتيتةأفرةوأهآؤئمقيقولمييمييوءأ"وقىكتنةومق

القيامة.يومهذايقالله:فقيل

بحسناتييؤتىالقيامةيومإن،القيامةيوممنشر،واللههذاقال:

حسناتي.وتركمبسيئاتيجئتموأنتموسيئاتي،

عيب؟منفيههل:للبائعفقيل،غلافاأعرابيواشترى

.الفراشفييبولأنهإلالا،قال:

فيه.فليبلفراشاوجدإنبعيبليسهذاقال:

صفة.له:فقالوا،لهابئاوهوينشد،بقومأعرابيومر

دنينير.كأنهقال:

تزه.لمقالوا:

جعل.عنقهوعلى،الأعرابيأقبلأنالقوميلبثلمثم

دنينير؟افيهقلتالذياهذ:فقالوا

حسناء.أمهاعينفيالقرنبيقال:

تغزو؟أنيمنعكما:لأعرابيوقيل

ركضا؟إديهأمضيأنفكيف،فراشيعدىالموتبغضلأإني،واللهقال:

قفلالطريقببعضكانفلما،لهأصحابمعالحجإلىأعرابيوخرج

ومنزله؟أهلهعنفسأله،لهعمابنفلقيه،أهلهيريدراجغا
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تخ!!اتمهار

الحريق.بيتكفيوقعأيامثلاثةلكوكانتخرجتلماأنكاعلم:فقال

تأمرناربايااهذأحسنما:وقال،السماءإلىيديهالأعرابىفرفع

بيوثما.وتخربأنت،بيتكبعمارة

راحلتها،عطبتالطريقبعضفيكانتفلما،الحجإلىأعرابيةوخرجت

فلا،بيتكإلىبيتيمنأخرجتنى،ربيا:وقالت،السماءإلىيديهافرفعت

بيتك.ولابيتي

أضراسك.نسجمنقطيفةعليكأرى:فقال،سمينرجلإلىأعرابيونظر

8الاتصاللمهاراتأسئللا

يختارهاالتيالإجابةكانتأئاعنهاوالإجابةالأسئلةهذهقراءةإن

وما،الكتابقراءةولعلأ،بهيتمتعالذيالمهاريالمستوىعنثمبئ،القارئ

ومن،الشريفةوالسنةالعزيز،الكتابمن:،المهاراتفينصوصمنأثبتناه

منكلمةكلأبتدبرويتأفل،بوضوحينظرالكريمقارئناتجعل،العربيتراثنا

،المهاراتدرجاتمنأعلىدرجةعلىأقدامناتضعالتيالقيمةالكلماتهذه

أهداقما.تبلغناالتيالدرجةبمهاراثمانرتقيأنخلالهامنونستطيع

8المهارات!أسئللامجموعلا

تر"؟فكيف،لكوقدحذمفيهاشخصمنرسالةوصلتكا-

مشابهةبرسالةعليهترد

لطيفةبرسالةتجيبهثموتفكر،تترئب

الأساليبهذهبتركثمصحهبرسالةعليهترد

عليهولاترد،تهمله
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

تجيبه؟فكيف،عاماجتماعفيزميلبكعزض2-

أيضابهتعزض

مواربةودونصراحةتهاجمه

إثارةدونموقفكصخةتبين

مضضعلىتسكت

تعمل؟فكيف،منكينالالموظفينأحدأنموظفلكونقل،الرئيسأنت3-

وتكاكمهالفعلهذاعلىالموظفتشخع

الآخرضدحاسفاإجراءتتخذ

الأمرفيتحفق

وتواجههمامغاتجمعهما

الأسلوبهذاترفض

تتصزف؟فكيف،رتبةمنكأقلهومنحقفيأخطأت4-

لهتعتذر

مكانتكمنيقفلكونهالاعتذارةترفض

بمكافأةتعويضهتحاول

تصنع؟فماذا،لغيركسؤالأالمجلسصاحئهووجه،مجلسفيكنت5-

السائلقبلتجيب

وتجيبإجابتهعدمثمتظر

فتجيبالسؤالإليكيوخهأنثمتظر

تتصزف؟فكيف،عليكفتأخر،موعدعلىشخصانتظارفيجلست6-

بالوعدالوفاءعلىحرصهلعدمتغادرةهل

الامتعاضلهوئظهرمجيئهثمتظر

الذاكرةمناسترجاعأوبقراءةوثمشغلعادئاالأمرترى
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تخ!!اتمهار

فعلك؟ر"يكونماذا،متأخزاحضور؟عند7-

عذزالهتجد

تؤبخه

للأمرتكترثلا

؟شعوركيكونكيف،استقبالكعنفاعتذر،صديقلزيارةذهبت8-

أبذاتزورهألائقسم

للزيارةآخرموعذاوتأخذعذزالهتجد

منهانتقافاةنفسهالشيءمعهوتصنعموعذا،تعطيه

القاعة،إلىالداخلينأولمنوكنتكبار،مسؤولونيحضرهلحفلدعيت9-

مناسبة:تراهاالتيالإجابةأمامصحعلامةضع؟تجلسفأين

الأماميةالصفوففي

الوسطىالصفوف

الخلفيةالصفوف

الذاتي:النقد

؟العاملهذاالشهر،لهذا،اليومالهذهدفيتحقيقاستطعتهل-ا"

لا!!نعم

الآتي:السؤاليستدعي،بالإيجابالجوابكاناإذ

؟الهدفتحقيقعلىساعدتالتيالعواملماا-ا

والمثابرةوالاجتهادالجد

إليهوالوصولالهدفسهولة

الآخرينمساعدة

مشروعةغيرأخرىطرق

2P-الآتي:السؤاليستدعيبالنفيالجوابكاناإذ

الأداءالتقصيرفي

الظرفيةالمعؤقاتبعض

نجاحيطريقفييقفونأشخاص
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

الحل؟فما،بالفشلتهد!وككثيرةعواملا-3

المواجهة

المراوغة

الهروب

؟الانتباهوتركيز،الاستماعفيتواجهكالتيالصعوياتماا-4

النفسيالانشغال

الجسديالإرهاق

عضويمرض

التشويش

اذكرها............................................أخرىأمور

محدثك؟تجاهالسلبيةأوالإيجابيةمشاعركضبطتستطيعهل-ا5

أحيانا!لا!نعم

؟ومشاعركوفكركبوجهذمحذثذعلىتقبلهل-16

أحيائا!لا!نعم

فكرته؟إنهاءقبلمحذثذتقاطعهل-17

أحيائا!لا!نعم

لمحذثك؟الاستماعفيرغبةتظهرهل-18

أحيائا!لا!نعم

تسمع؟ماضبطفيتتبعهالذيالأسلوبما-91

المسموعفيأركز

الرئيسةالنقاطأكتب

الشواغلعنأنصرف

خمسةعنيزيدلاموضوغااكتب،إجاباتكخلالومن،الأسئلةخلالمن

.الاستماعمهارةفيسطزاعشر
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تخ!!اتمهار

؟نظركفيالقراءةقيمةما-25

متدنية!متوسطة!عالية

؟القارئأثرفيللقراءةهل21-

بينبين!سلبي!إيجابي

التخصص؟فييومئاتقرأساعةكم22-

ساعات4!ساعات3!ساعتان

حزة؟قراءةتقرأساعةكم23-

ساعة!قليل!أقرألا

؟القراءةفيتفضمثهاالتيالطريقةما24-

الغمغمة!الصامتة!الجهرية

؟للقراءةتحئذهاالتيالأوقاتأفضلما25-

الليلآخر!النهار!الفجربعد

؟للقراءةلديكالأماكنأفضلما26-

الطلقالهواء!الخاصةالغرفة!المكتبة

؟القراءةأثناءفيتفضلهاالتيالحالةما27-

السير!الأرضعلىالجلوس!المكتبعلىالجلوس

أتعفم؟لماذا28-

العلمفيرغبة

مباهاة

للوظيفة

إلى:يحتاجالعلم27-

الصبر

المال

الذكاء

أكثر!
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

سهلة:وسيلةأريد،العلمطلبعلىالصبرأستطيعلا28-

المختصرةالمذكرات

المساعدة

لغشا

العلم:إلىأحتاجلا92-

الماليوالديمركز

الاجتماعيوالديمركز

أفضلالمالعنالبحث

؟الهدفإلىللوصوليكفيما(عملنا،)عملتهل-35

لا!!نعم

؟الهدفتحرزكيبفاعليةالمجموعةمعأسهمتهل31-

لا!!نعم

؟الهدفإلىالوصولأثناء!(واجهتنا،)واجهتنيالتيالمشكلاتما32-

الخطة

الإدارة

العملبيئة

طارئةمشكلات

بدقة؟المرسومةالخطةثمفيذ(أتممنا،)أتممتهل33-

لا!!نعم

؟التحدياتمواجهة(استطعنا،استطعت)هل34-

لا!!نعم

كافية؟المتخذةالترتيباتهل35-

لا!!نعم
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تخ!!اتمهار

بموضوعهم؟كافيةدرايةعلىكانوا(المنفذون،المنفذ)هل-

لا!!نعم

تفصيلاتها؟بكلالخطةنجحتهل-

تفصيلاتها!بعض!لا!نعم

الفشل:نسبةمن(نقفل،أقفل)أخرىبخطة(سرنا،)سرتلو-

لا!!نعم

لضمانالتغييراتبعضإحداث(باستطاعتنا،)باستطاعتيكانهل-

:خلالمن،الخطةنجاح

الخطة

الأهداف

القرارات

الأدوات

المحذد؟الزمنفيمشروعناإنجاز(نستطيع،أستطيع)هل-

لا!!نعم

؟بنجاح(مهمتنا،)مهمتيأداءفي(تعيننا،)تعيننيالتيالمصادرما-

التمويل

المتميزالإشراف

الحوافز

الأهدافنبل

نفسي؟تطويرفيتعيننيالتيالأدواتما-

المعلوماتمراجعة

المختصينمعالإضافيالتدريبا

القصيرةالدورات
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اللغويا!تصالتمهار!!
!ى

نسمع؟مماأكثرنتكلمأنالمطلوبهل

نعم!

المسألة:جوابتعرفكنت

الظهورلكليكونةتسأل

نفسهالوقتفيوتجيبتسأل

الجوابلمعرفتكالسؤالعنتمتنع

بتخصصك:يتعلقولاالتخصصدقيقسؤال

فهمهإلىتصللنأنكمنالرغمعلىتسأل

ميسزاشرخاوتطلبتسأل

تتصؤرمماوتعقيذادقةأكثرفالموضوع،تسأللا

مهموفا:أومشغولأسؤالهتريدمنوجدتاإذ

سؤالكوتعرضالفرصةتقتنص

الجوابعلىوتصرالسؤالفيتلح

للسؤاللهالمناسبالوقتفيتستأذنه

:الجوابفهميستطيعلاوالسائلسؤالأ،سئلتلو

الأمرلهوتشرح،تجيبههل

وئقملهعنهئعرض

تفهمهشيءجوابإلىالجوابعنتعدل

بحديث:محدثكيحذثك

عليهوئقبلإليهئصغي

وا!نشغالوالحركةالتلفتلمحثر

حديثهوتقطع،تمهلهلا
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مناسب:غيروقتفيبكيتصلشخص

بحدةمعهالاتصالتقطع

خجلأمقالتهوتسمع،عليهتصبر

بأدبالوقتمناسبةعدملهتبين

:الندواتمنندوةتتابع

الملحوظاتتذكرفيذاكرتكعلىتعتمد

لإيجازالملحوظاتهذهتدون

ذلككلتهمل

مهمة:مقابلةلديك

ذلكفيوتبالغومظهركبأناقتكتهتم

مظهرلامخبرالرجللأنالأمرةهذاتهمل

وتتوسط،ذلكفيتعتدل

تخ!!اتمهار
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تخ!!اتمهار

والمراجع4درالمصا

بالرياضاليمامةدارالجاسر،حمدإعداد،المغربيللوزيرالخواصأدب-

.ام859

مطبعة،الحميدعبدالدينمحييتحقيق،الدينوريفتيبةلابنالكاتبأدب-

l?1?`،الرابعةالطبعةبمصر،السعادة / ? IrAY.م

المقفع.لابنالصغيروالأدبالكبيرالأدب-

الأولى،الطبعة،الشروقدار،إصبعأبوخليللصالحالجماهيريالاتصال-

.ام999عمان

الفضلي،راشدد.،الأطفالعندالقراءةعادةعلىالتلفزيونمشاهدةأثر-

اهـ-412،الأولىالطبعة،بالدمامالمعلمينكلية،السعوديةالمعارفوزارة

.ام399

دار،عيسويالرحمنعبدد.،العربيللطفزيونوالاجتماعيةالنفسيةالآثار-

.ام849اهـ-454،بيروت،العربيةالنهضة

إدارةنشر،حسينالرزاقعبدد.وتقديمجمعالعربيالتراثفيالأطفال-

.ام199اهـ/412،الأولىالطبعة،بالرياضالإمامبجامعةالثقافة

بمصر،المعارفدارصقر،أحمدالسيدتحقيق،للباقلانيالقرآنإعجاز-

الخامسة.الطبعة

اهـ.285بولاقطبعة،الأصفهانيالفرجلأبيالأغاني-

مكتبة،الرابعةالطبعة،هارونالسلامعبدتحقيق،للجاحظوالتبيينالبيان-

.ام759اهـ-593بالقاهرةالخانجي

دار،الخوليمرسيمحمدد.تحقيق،القرطبيالبرعبدلابنالمجالسبهجة-

.بيروت،العلميةالكتب
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اللغويا!تصالتمهار!! !ى

والنشر،للتأليفالمصريةارالد،الفرضيلابنالأندلسعلماءتاريخ

.م6691

معهد،عباسإحساند.تحقيق،النديمحمدونلابنالحمدونيةالتذكرة

الطبعة،تونس-بلسطرا،للكتابالعربيةاروالد،ييروت،العربيالإنماء

.م4891،الأولى

دار،إبراهيمأبوالفضلمحمدتحقيق،الحمويحجةلابنالأوراقثمرات

م.1هـ/41879هVالثانيةالطبعة،ييروت-الجيل

محمدد.تحقيق،البغداديللخطيبالسامعوآدابالراويلأخلاقالجامع

.اماهـ/145819،الأولىالطبعة،الكويت،الفلاحسعيد،مكتبةرأفت

بمصر.الشعب،دارللقرطبيالقرآنلأحكامالجامع

بالرياضالإمامجامعةمطابع،العسيلاناللهعبدد.تحقيق،تمامأبيحماسة

15&-/WOl If.?

الحلبي،البابيمصطفىمكتبة،هارونالسلامعبدتحقيق،للجاحظالحيوان

.م8391هـ/ا356القاهرة

.عزامعبدهمحمدد.تحقيق،التبريزيالخطيببشرحتمامأبيديوان

مصر.مكتبة،القاهرةنصار،حسيند.تحقيقمعمر،بنجميلديوان

المعارفدار،المصريةالكتبدارنصار،حسيند.تحقيق،الروميابنديوان

Mi.م

بمصر،المعارفدار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيقالقيسامرئديوان

.ام969،الثالثةالطبعة

الثالثة،الطبعة،المعارفدار،الصيرفيكاملحسنتحقيق،البحتريديوان

.بالقاهرة

.لبنان،بيروت،الثقافةدار،العلويالدينبدرالسيدجمع،بردبنبشارديوان
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تخ!!اتمهار

مطبوعات،الخطيبودريةالصقاللطفيتحقيق،العبدبنطرفةديوان-

.ام759هـ-ا593بدمشقالعربيةاللغةمجمع

للثقافةالماجدجمعةمركزطبع،حسينالرزاقعبدد.تحقيقالغزيديوان-

م.5825اهـ-942،الأولىالطبعة،دبي،والتراث

.ام659،بيروتصادر،دار،الفرزدقديوان-

للطباعة.مصردار،فراجالسلامعبدتحقيق،المجنونديوان-

،القاهرة،البجاويعليتحقيق،للحصريالألبابوثمرالآدابزهر-

.ام539

الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الخفاجيسنانلابنالفصاحةسر-

.م1هـ829ا254،الأولى

الله.عبدحسنمحمدللدكتورالاتصالسيكودوجية-

الأدببتأثيروموضوعاتهأشكالهتطورا759ا-585الحديثالعربيالشعر-

العربي،الفكردارطبع،مصلوحسعدوالدكتورالسيدشفيعد.ترجمة،الغربي

.القاهرة

.م9691،بيروت،الثقافةارد،قتيبةلابنوالشعراءالشعر-

-عمانعمار،دار،حسينالرزاقعبدد.تحقيق،للصفديبالعورالشعور-

.ام889اهـ/945،الأولىالطبعة،الأردن

الأميريلأ.المطبعلأعنمصورةنسخلأ،للقلقشنديالإنشاصناعلأفيالأعشىصبح-

.ام819،تركيا،إستانبول،الإسلاميةالمكتبة،البخاريصحيح-

اهـ.932،العامرة،الطباعةدار،مسلمصحيح-

نشر،الجوهريرجاءتحقيق،الرعينيجعفرلأبيالغلةوشفاءالحلةطراز-

.ام599اهـ/541،الإسكندرية،الجامعيةالثقافةمؤسسة
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مكتبة،العريانسعيدمحمدتحقيق،الأندلسيربهعبدلابنالفريدالعقد

الحديثة.الرياض

محييتحقيق،القيروانيرشيقلابن،ونقدهوآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة

.ام729،بيروت،الرابعةالطبعة،الجيلدار،الحميدعبدالدين

،سلامزغلولمحمدد.وتحقيقدراسة،العلويطباطباالشعرلابنعيار

.ام859،الاسكندرية،المعارفمنشأة

العلمية،الكتبدار،قميحةمفيدد.شرح،الدينوريقتيبةلابنالأخبارعيون

.اماهـ/456869،الأولىالطبعة

المعالمودار،المختارالقاهرةمؤسسة،حسينالرزاقعبدد.،المتجددالنثرفن

م.525اهـ4211،الأولىالطبعة،بالأحساء

.ام،359الثالثةالطبعة،المصريةالمطبعةللفيروزابادي،المحيطالقاموس

فرش!إيمانويلتأليف،الأدبنظريةفيجديدةآفاق،عامةأدبيةقضايا

لعام553رقمالمعرفةعالم،زيتونيلطيفد.ترجمة،موراليسوبرنار

الكويت.،م4552

الكتابدارالناشر:،الجرجانيعليبنمحمدبنلعليالتعريفاتكتاب

الإبياري.إبراهيم:تحقيق-ا554،الأولى،الطبعةبيروت-العربي

ومحمدالبجاويمحمدعليتحقيق،العسكريهلاللأبيالصناعتينكتاب

الحلبي.عيسىمطبعة،إبراهيمالفضلأبو

المكتبالناشر:،الصنعانيهمامبنالرزاقعبدبكرلأبيالمصثفكتاب

الرحمنحبيب:تحقيق،1453،الثانيةالطبعة،بيروت-الإسلامي

الأعظمي.

ماهر.لأحمدالاتصالفيالإداريةمهاراتكترفعكيف

ييروت.صادر،دارمنظور،لابنالعربلسان
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وآخرين.يونسفتحيللدكتورالاجتماعيوالتواصلاللغة

السنةمطبعة،عبدالحميدالدينمحييتحقيق،للميدانيالأمثالمجمع

Iotoo،المحمدية /. Alryt.?,

.ام759اهـ/593ييروتصادر،دار،للبيهقيوالمساوئالمحاسن

الأصفهاني.للراغبالأدباءمحاضرات

الكتبدار،قميحةمفيدد.تحقيق،ل!بشيهيمستظرففنكلفيالمستطرف

.اماهـ/564869الثانيةالطبعة،بيروتالعلمية

.ما62Otبالهندأبادحيدر،للزمخشريالأمثالفيالمستقصى

المطبوعاتدائرة،هارونالسلامعبدتحقيق،للعسكريالأدبفيالمصون

.م5691بالكويتوالنشر

والنشرالثقافةإدارةطبع،مرادالحميدعبدجمع،العربيةالأمثالمعجم

.اماهـ/574869بالرياضالإمامبجامعة

الإسلامي،ارالغربد،سعباإحسان.دتحقيق،الحمويلياقوتالأدباءمعجم

م.3991ييروت،الأولىالطبعة

،الناشر:الطبرانيالقاسمأبوأيوببنأحمدبنسليمانالكبير،المعجم

بنحمدي:تحقيقا839-4514،الثانيةالطبعة-والحكمالعلوممكتبة

السلفي.عبدالمجيد

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،خلدونابنمقدمة

الرزاقعبدد.تحقيقمنظور،لابنوالأشعارالنوادروالمختارفيالمنتخب

.امهـ/12It499الأولىالطبعة،الأردنعماردار،حسين

،الدمام،المتنبيمكتبة،حسينالرزاقعبدد.،والفنالموضوعبينالكتابة

م.25اهـ42857الأولىالطبعة

.عليانفؤادلأحمدوطرائقهاماهيتهااللغويةالمهارات

الفار.ومصطفىأبومغليسميحللدكتورالعربيةاللغةفيالأساسيةالمهارات
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مادةفياللفظيةالمسائلفهمعلىالمعينةالقراءةواستراتيجياتمهارات

.امجلدهم15325-423لعامسعودالملكجامعةمجلةالرياضيات

بننصراللهالدينضياءالفتحوالشاعرأبيالكاتبأدبالسائرفيالمثل

ييروت،-العصريةالمكتبةالناشر:الموصليعبدالكريمبنمحمدبنمحمد

عبدالحميد.الدينمحييمحمد:اتحقيق599

العامةالمصريةالهيئة،البجاويوعلي،قراعةمحمدتحقيق،للآبيالدرنثر

.ام859بالقاهرةللكتاب

.الصفديالدينلصلاحالسائرالمثلعلىالثائرنصرة

Iالكتبدار،للنويريالأربنهاية Ityr .. A I rtyم

الطناحيمحمودد.تحقيقالأثير،لابنوالأثرالحديثغريبفيالنهاية

مصر.،الحلبيمطبعة،الزواويوطاهر

القاهرة،الحميدعبدالدينمحييمحمدتحقيق،خلكانلابنالأعيانوفيات

IOUA.م
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